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BEPERKINGEN/RESTRICTIONS
Algemeen

De verspreiding van het Biedingsbericht en het Bod kunnen, in bepaalde jurisdicties, (i) onderworpen
zijn aan wettelijke beperkingen, (ii) toelating, goedkeuring ofinstemming vereisen van de regelgevende
en/of toezichthoudende autoriteiten, of (iii) anderszins onderworpen zijn aan beperkingen. Een ieder
die in het bezit komt van het Biedingsbericht dient zich op de hoogte te stellen van dergelijke
beperkingen en deze in acht te nemen, alsmede alle noodzakelijke toelatingen, goedkeuringen of
instemmingen te verkrijgen. Noch Fortis Bank (Nederland) N.V noch N.V Petroleum Maatschappij
'Moeara Enim'aanvaarden enige aansprakelijkheid voorwelke schending dan ookdoor wiedan ookvan
dergelijke beperkingen.
General

The distribution of this offer document ('Offer Document') and the offer described therein ('Offer') may,
in certain jurisdictions, (i) be restricted by law, (ii) require authorisation, approval or consent from
regulatory authorities, or (iii) otherwise be subject to limitation. Persons obtaining the Offer Document
are required to take due note and observe all such restrictions and obtain any necessary authorisations,
approvals or consents. Neither Fortis Bank (Nederiand) N.V nor N.V Petroleum Maatschappij 'Moeara
Enim' accepts any liability for any violation by any person of any such restriction.
United Kingdom

The Offer Document may not be issued or passed on in the United Kingdom to any person before the
repeal of section 57 of the Financial Services Act 1986 unless that person is of the kind described in
article 11 (3) of the United Kingdom Financial Services Act 1986 (Investment Advertisements)
(Exemptions) Order 1996or isa person towhom the Offer Document mayotherwise belawfully issued
or passed on. After the repeal of section 57 of the Financial ServicesAct 1986, the Offer Document may
only be communicated or caused to be communicated in circumstances in which section 21 (1) of the
Financial Services and Markets Act 2000 does not apply. Each recipient of the Offer Document and
person connected with the issue of the Offer Document represents and agrees that it has not offered or
sold and will not offer or sell pursuant to the Offer Document any securities to persons in the United
Kingdom except to persons whose ordinary activities involve them in acquiring, holding, managing or
disposing of investments (as principal or agent) for the purposes of their businesses or otherwise in
circumstances which have not resulted and willnot result inanoffer tothepublic intheUnited Kingdom
within the meaning of the Public Offers of Securities Regulations 1995 or the Financial Services and
Markets Act 2000.
United States of America

The Offer isnot being made directly or indirectly in or into the United States, or to any U.S.person (as
defined in Regulation Sunder the United States Securities Act of 1933, as amended), or by use of the
mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a
national securities exchange of the United States.This includes, but isnot limited to, the post, facsimile
transmission, telex or any other electronic forms of transmission and telephone. Accordingly, copies of
the Offer Document and any related press announcements, acceptance forms and other documents are
not beingsentand must notbemailed orotherwise distributed orsent in,intoor from the United States.
Persons receiving the Offer Document and/or such other documents (including, without limitation,
custodians, nominees and trustees) must not distribute or send them in, into or from the United States,
or use such mails or any such means, instrumentality or facility for any purpose directly or indirectly in
connection with the Offer, and so doing may invalidate any purported acceptance of the Offer.
The Offer isnot and will not be registered under the United States Securities Act of 1933,as amended,
or under the law of any State of the United States and Royal Dutch Petroleum Company N.V ('Royal
Dutch') shares transferred as consideration under the Offer may not be offered, sold or re-sold or
delivered, directly or indirectly, in or into the United States or to a U.S. person, except pursuant to
exemptions from the registration requirements of the United States SecuritiesActof 1933,as amended.
Presentation of Moeara Enim securities under the terms of the Offer constitutes a warranty that the
person making the presentation: has not received or sent copies of the Offer Document or any related
documents in, into or from the United States; has not otherwise utilised in connection with the Offer,
directly or indirectly, the mails or any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile
transmission, telex and telephone) of interstate or foreign commerce of or any facility of a national
securities exchange ofthe United States;wasoutside the United States when the form ofacceptance was
delivered and at the time of accepting the Offer, in respect of the Moeara Enim securities to which the
Offer relates, is not an agent or fiduciary acting on a non-discretionary basis for a principal who has

given any instructions with respect to the Offer from within the United States and is not acquiring the
Royal Dutch shares for purposes ofresale directly or indirectly to a person within the United States; and
that the form of acceptance has not been mailed or otherwise sent in, into or from the United States or
signed in the United States; and that such person isaccepting the Offer from outside the United States.
Canada

Neither the Offer Document nor any copy of it may be taken or transmitted into Canada or distributed
or redistributed in Canada or to any individual outside Canada who is a resident of Canada, except in
compliance with the applicable rules.
Japan

Neither the Offer Document nor any copyof it maybe taken or transmitted into Japan or distributed or
redistributed inJapan or to any resident thereof for the purposes of solicitation for subscription, or offer
for sale of any securities or in the context where its distribution may beconstrued as such solicitation or
offer.
Australia

This Offer is not being made directly or indirectly in or into and may not be accepted in or from
Australia. Accordingly, if any copies of the Offer Document (and any accompanying documents) are
mailed or otherwise distributed or sent in or into Australia, that action does not constitute an offer and
any purported acceptance byor on behalf of anAustralian resident will be invalid.
No offer document has been lodged with the Australian Securities &Investments Commission ('ASIC')
and ASIChas not approved the offer or delivery of the Royal Dutch shares in Australia without an offer
document being lodged. Accordingly, the Royal Dutch shares may not be offered for sale, offered for
subscription, sold or issued, directly or indirectly, in or into Australia or any otherjurisdiction in which
the Offer would constitute aviolation of relevant laws.
Moeara Enim securityholders who accept the Offer but are not permitted to obtain Royal Dutch shares
will receive the cash proceeds of a nominee sale of their entitlement to Royal Dutch shares.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Effectenhouders wordt geadviseerd het Biedingsbericht nauwkeurig te bestuderen en waar nodig
onafhankelijk advies in te winnen, teneinde zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen over het Boden
over hetgeen in hetBiedingsbericht wordt behandeld en uiteengezet.
De woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis als omschreven
onder 'Definities'.
Moeara Enim is een houdstermaatschappij van 55.312.000 Aandelen Koninklijke Olie. Het belang in
Koninklijke Olie vertegenwoordigt 2,6% van het uitstaande aandelenkapitaal van Koninklijke Olie per
21 november2001.
Fortis Bank is een financiële instelling welke in Nederland valt onder de regels en bepalingen van De
Nederlandsche Bank N.Ven de Stichting Toezicht Effectenverkeer.
Fortis Bank Investment Banking, een business line van Fortis Bank die onder andere actief is op het
gebied van fusies, overnames en kapitaalmarkttransacties, treedt op als adviseur van Fortis Bank met
betrekking tot het Bod en adviseert geen enkele andere persoon, noch behandelt zij enige andere
persoon als haar cliënt in verband met het Bod. Fortis Bank Investment Banking heeft geen
verantwoordelijkheid jegens zulke personen.
De gegevens zoals opgenomen in het Biedingsbericht zijn afkomstig van Fortis Bank met uitzondering
van de informatie die is vermeld in paragraaf 1.5, hoofdstuk 2 (met uitzondering van de gegevens
omtrent deCertificaten inparagraaf 2.1, detabellen inparagraaf 2.3endeverklaringen inde paragrafen
2.5.4 en 2.5.6) en Bijlage 1 Statuten Moeara Enim, welke informatie afkomstig is van Moeara Enim
(het 'Moeara Enim Deel'). Voorts zijn de verklaringen in paragraaf 1.8, onderwerpen 1, 5, 7, 8 en 9
aldaar weergegeven, van Fortis Bank en Moeara Enim afkomstig, ieder met betrekking tot de
eigen vennootschap respectievelijk diens bestuurders en commissarissen. De in de paragrafen 2.5.4
en 2.5.6 opgenomen accountantsverklaring en beoordelingsverklaring zijn afkomstig van
PricewaterhouseCoopers N.V Fortis Bank is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
gegevens zoals opgenomen in het Biedingsbericht, met uitzondering van de gegevens in het Moeara
Enim Deelen de gegevens inparagraaf 1.8, onderwerpen 1,5,7,8en 9aldaar weergegeven, voor zover
betrekking hebbende op Moeara Enim respectievelijk diens bestuurder en commissarissen, waarvoor
uitsluitend Moeara Enim verantwoordelijk is. Fortis Bank en Moeara Enim bevestigen dat op de datum
van publicatie van het Biedingsbericht de gegevens, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, voor zover hun
redelijkerwijze bekend had kunnen zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat er geen
gegevens zijn weggelaten, waarvan de vermelding de strekking van het Biedingsbericht zou wijzigen.
De informatie over Koninklijke Olie en over de Aandelen Koninklijke Olie die is opgenomen in het
Biedingsbericht, is ontleend aan openbare bronnen. Fortis Bank en Moeara Enim zijn slechts
verantwoordelijk voordejuiste weergave van zulke informatie. FortisBanken Moeara Enim aanvaarden
geen enkele verantwoordelijkheid voor dejuistheid en volledigheid van zulke informatie.
De afgifte en verspreiding van het Biedingsbericht houden onder geen enkele omstandigheid in dat de
inhet Biedingsbericht opgenomen informatie ooknadedatum vanpublicatie nogsteedsjuist en volledig
is.
Met uitzondering van Fortis Bank en Moeara Enim is niemand gemachtigd om namens Fortis Bank of
Moeara Enim informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen in verband met het Bod of de
informatie die in het Biedingsbericht is opgenomen. Indien door anderen dan Fortis Bank of Moeara
Enimzodanige informatie wordtverschaft ofzodanigeverklaringen worden afgelegd, dient op dergelijke
informatie ofverklaringen niettewordenvertrouwd alswaren dezeverstrektofafgelegd doorofnamens
Fortis Bank of Moeara Enim.
Het Biedingsbericht en het Bod zijn onderworpen aan Nederlands recht. Het Biedingsbericht verschijnt
inde Nederlandse taal met een Engelse samenvatting. Inhet geval van (interpretatie) verschillen tussen
de Nederlandse tekst en de Engelse samenvatting van het Biedingsbericht, zal de Nederlandse tekst
prevaleren.

Exemplaren van het Biedingsbericht en dejaarverslagen over 2000, 1999 en 1998 van Moeara Enim in
de Nederlandse taal en hetjaarverslag over 2000van Koninklijke Olie inde Nederlandse en Engelse taal
zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van:
Fortis Bank (Nederland) N.V
Afdeling Business Information Systems
Rokin 55
Postbus 243
1000 AEAmsterdam
Telefoon: 020 527 2467
Fax:
020 527 1928
Fortis Bank (Nederland) N.Visaangesteld als hoofdverwisselkantoor in het kader van het Bod.
Amsterdam, 22 november 2001

SAMENVATTING/TIJDSCHEMA
Dezeparagraaf isslechts een samenvatting van het Biedingsbericht. Effectenhouders wordt geadviseerd het
Biedingsbericht nauwkeurigeninzijngeheeltebestuderen enwaar nodigonafhankelijk adviesin tewinnen,
teneinde zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen over hetBoden over hetgeen in het Biedingsbericht
wordt behandeld en uiteengezet.
De woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis als omschreven
onder 'Definities'.
Het Bod

De in het Biedingsbericht verstrekte informatie heeft betrekking op het Bod door Fortis Bank op alle
GewoneAandelen (fondscode 40 389),alle Oprichtersaandelen (fondscode 40 394), alle Winstbewijzen
(fondscode 40 397) en alle Certificaten (fondscode 40 393). Met verwijzing naar de verklaringen,
voorwaarden en beperkingen zoals opgenomen in het Biedingsbericht worden de Effectenhouders in de
hierna opgenomen 'Uitnodiging aan de Effectenhouders' uitgenodigd om hun Effecten aan te bieden op
de wijze en onder de voorwaarden zoals in het Biedingsbericht beschreven.
DePrijs

De Prijs zal voor de Gewone Aandelen, de Oprichtersaandelen, de Winstbewijzen en de Certificaten
worden uitgedrukt en betaald in Aandelen Koninklijke Olie. Voor elk Gewoon Aandeel, elk
Oprichtersaandeel, elkWinstbewijs en elkCertificaat dat wordt aangeboden onder devoorwaarden van
het Bod biedt Fortis Bank 99,5% van de Intrinsieke Waarde uitgedrukt in Aandelen Koninklijke Olie
(uitgedrukt in een geheel getal en een fractie, afgerond naar boven of beneden op vijf cijfers achter de
komma), waarbij op de Prijs van de Certificaten per Certificaat de kosten van decertificering per
Certificaat, zoals nader omschreven in het Biedingsbericht, in mindering zullen worden gebracht. Zie
'Uitnodiging aan de Effectenhouders' en 'Beschrijving van het Bod'. Het Bod is onderworpen aan
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Zie 'Beperkingen/Restrictions', 'Belangrijke informatie',
'Uitnodiging aan deEffectenhouders', en 'Beschrijving van het Bod'.FortisBankheeft ten aanzien van de
fiscale aspecten van het Bod de Vrijwaring afgegeven. Zie 'Uitnodiging aan de Effectenhouders',
'Beschrijving van het Bod' en 'Fiscale aspecten van het Bod'.
De Aanmeldingstermijn

DeAanmeldingstermijn begint op26november 2001en eindigt, behoudens verlenging, op21december
2001 om 12.00 uur Nederlandse tijd. Indien de Aanmeldingstermijn woro. verlengd, zal Fortis Bank dit
uiterlijk op de derde Beursdag na sluiting van de Aanmeldingstermijn mededelen, zulks met
inachtneming van het bepaalde in artikel 9o lid 5 Bte. Op 2 januari 2002, dan wel in geval van
verlengingvandeAanmeldingstermijn opdedaggelegen uiterlijk vijf Beursdagen na afloop vandealdus
verlengde Aanmeldingstermijn, zalFortis Bankhet Bodaldan niet gestand doen endaarvan mededeling
doen. Een dergelijke mededeling zal in ieder geval worden gedaan in de Officiële Prijscourant van
Euronext en één ofmeer landelijke Nederlandse dagbladen. Zie'Uitnodiging aan de Effectenhouders' en
'Beschrijving van het Bod'.
Betaling Prijs

Indien het Bod gestand is gedaan, zal betaling aan de Effectenhouders, die hun Effecten hebben
aangeboden en geleverd, plaatsvinden uiterlijk opdenegende Beursdagvanaf (dusindusief) dedagvan
bekendmaking van gestanddoening van het Bod. Zie 'Uitnodiging aan de Effectenhouders' en
'Beschrijving van het Bod'.
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Tijdschema
23 november 2001

Advertentie uitbrengen Bod en verkrijgbaarstelling van het
Biedingsbericht; Oproep Buitengewone Algemene
Vergadering van Effectenhouders

26 november 2001

Begin Aanmeldingstermijn

13december2001,
11.00 uur Nederlandse tijd

Buitengewone Algemene Vergadering van Effectenhouders

Behoudens verlenging van de
Aanmeldingstermijn:
21 december2001,
12.00 uur Nederlandse tijd

Einde Aanmeldingstermijn

Uiterlijk op de vijfde Beursdag na einde
Aanmeldingstermijn doch niet eerder
dan 2januari 2002

Gestanddoening, danwel niet-gestanddoening van het Boden
bekendmaking daaromtrent

Uiterlijk op de negende Beursdag
vanaf (dus inclusief) de dag van
bekendmaking van gestanddoening

Betaaldatum

De gegevens zoals opgenomen in het Biedingsbericht zijn afkomstig van Fortis Bank met uitzondering
van de informatie die is vermeld in paragraaf 1.5, hoofdstuk 2 (met uitzondering van de gegevens
omtrent deCertificaten inparagraaf 2.1, detabellen inparagraaf 2.3endeverklaringen inde paragrafen
2.5.4 en 2.5.6) en Bijlage 1 Statuten Moeara Enim, welke informatie afkomstig is van Moeara Enim
(het 'Moeara Enim Deel'). Voorts zijn de verklaringen in paragraaf 1.8, onderwerpen 1, 5, 7, 8 en 9
aldaar weergegeven, van Fortis Bank en Moeara Enim afkomstig, ieder met betrekking tot de
eigen vennootschap respectievelijk diens bestuurders en commissarissen. De in de paragrafen 2.5:4
en 2.5.6 opgenomen accountantsverklaring en beoordelingsverklaring zijn afkomstig van
PricewaterhouseCoopers N.V Fortis Bank is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
gegevens zoals opgenomen in het Biedingsbericht, met uitzondering van de gegevens in het Moeara
Enim Deel en degegevens in paragraaf 1.8, onderwerpen 1, 5, 7,8en 9aldaarweergegeven, voor zover
betrekking hebbende op Moeara Enim respectievelijk diens bestuurder en commissarissen, waarvoor
uitsluitend Moeara Enim verantwoordelijk is.Fortis Bank en Moeara Enim bevestigen dat op de datum
van publicatie van het Biedingsbericht de gegevens, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, voor zover hun
redelijkerwijze bekend had kunnen zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat er geen
gegevens zijn weggelaten, waarvan de vermelding de strekking van het Biedingsbericht zou wijzigen.
Deze samenvatting is onderworpen aan de gedetailleerde voorwaarden zoab uiteengezet in het
Biedingsbericht in 'Voorwaarden van hetBod'.
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DEFINITIES
Definities in enkelvoud worden geacht mede de meervoudsvorm en definities in meervoud worden geacht
mede het enkelvoud te omvatten.
Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de woorden en uitdrukkingen die in het Biedingsbericht met een
hoofdletter zijn geschreven, de betekenis als omschreven in dit hoofdstuk.
Aandeelhouder

Houder van Gewone Aandelen

Aandelen
Koninklijke Olie

Gewone aandelen op naam of aan toonder met een nominale waarde
van NLG 1,25 elk in het aandelenkapitaal van Koninklijke Olie

Aanmelding'

De aanmelding van Effecten door de Effectenhouders ter aanvaarding
van het Bod

Aanmeldingstermijn

De periode gedurende welke Effectenhouders hun Effecten kunnen
aanmelden aan Fortis Bank, welke begint op 26 november 2001 en
eindigt, behoudens verlenging, op 21 december 2001 om 12.00 uur
Nederlandse tijd

Besluiten

De door de buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders,
die onderdeel is van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Effectenhouders, te nemen of genomen besluiten (a) om in te stemmen
met de Kooptransactie, zoals omschreven in 'De financiering van het
Bod'; (b) tot wijziging van de statuten van Moeara Enim inhoudende
uitbreiding van de huidige doelomschrijving met in algemene zin het
beleggen van vermogen zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969; (c) onder de opschortende voorwaarde
van gestanddoening van het Bod, tot wijziging van de statuten van
Moeara Enim inhoudende afschaffing van de stemrechtbeperking

Betaaldatum

De datum waarop de onder het Bod aangemelde Effecten aan Fortis
Bank worden geleverd tegen betaling door Fortis Bank van de Prijs aan
de respectieve bij Euronext aangesloten instellingen ten behoeve van de
Effectenhouders, welke datum zal zijn gelegen zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk op de vierde Beursdag na de datum waarop de Block
Trade volledig is uitgevoerd (hetgeen betekent dat deze datum uiterlijk
zal zijn gelegen op de negende Beursdag vanaf (dus indusief) de Dag
van Gestanddoening)

Beursdag

Een dag waarop de Effectenbeurs is geopend voor handel

Biedingsbericht

Het onderhavige biedingsbericht inzake het Bod

Buitengewone Algemene
Vergadering van
Effectenhouders

De buitengewone algemene vergadering van Effectenhouders van
Moeara Enim, zijnde de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van Moeara Enim, te houden op 13 december 2001 te
Amsterdam om 11.00 uur, waartoe ook de houders van Oprichtersaandelen, Winstbewijzen en Certificaten toegang zullen hebben en
welke vergadering mede zal dienen ter bespreking van het Bod, op de
wijze als bedoeld in artikel 9q lid 1 Bte

Block Trade

De verkoop in de markt van een zekere hoeveelheid Aandelen
Koninklijke Olie, gedurende de periode van maximaal vijf Beursdagen
vanaf (dus inclusief) de Dag van Gestanddoening van het Bod zoals
nader uiteengezet in het Biedingsbericht in 'De financiering van het Bod'

Block Trade Prijs

De (gemiddelde) prijs per Aandeel Koninklijke Olie waartegen Fortis
Bank door middel van de Block Trade Aandelen Koninklijke Olie zal
verkopen, vrij van (verkoop)kosten

1

Alledoor Fortis Bank bijhet einde van deAanmeldingstermijn reedsvoor eigen rekening gehouden Effecten zullenworden geacht
te zijnaangemeld ter aanvaarding van het Bod.

Bod

Het openbaar bod uitgebracht door Fortis Bank op alle uitstaande
Effecten, zoals omschreven in het Biedingsbericht

Bte

Het Besluit toezicht effectenverkeer 1995, zoals nadien gewijzigd

Certificaten

De door het Amsterdamsch Administratiekantoor voor Effecten N.V,
gevestigd te Amsterdam, zonder medewerking van Moeara Enim
uitgegeven certificaten voor dedoor ditadministratiekantoor gehouden
Oprichtersaandelen

Dag van Gestanddoening

2 januari 2002, dan wel, in geval van verlenging van de
Aanmeldingstermijn, de dag gelegen uiterlijk vijf Beursdagen na afloop
van de aldusverlengde Aanmeldingstermijn, met dien verstande dat de
Dag van Gestanddoening nooit gelegen kan zijn vóór 2 januari 2002

Effecten

De uitstaande Gewone Aandelen, Oprichtersaandelen, Winstbewijzen
en Certificaten

Effectenbeurs

Deeffectenbeurs van Euronext

Effectenhouder

Houder van Effecten

EUR

Euro

Euronext

Euronext Amsterdam N.V of de Officiële Markt van de Effectenbeurs
van Euronext Amsterdam N.Vof enige rechtsopvolger daarvan, al naar
gelang de context

Fortis Bank

Fortis Bank (Nederland) N.V, een naamloze vennootschap naar
Nederlands recht, gevestigd te Rotterdam

Fortis Bank
Investment Banking

Een'business line'van FortisBankdieoptreedt alsde financiële adviseur
van Fortis Bank ter zake van het Bod

Gewone Aandelen

Gewone aandelen met een nominale waarde van NLG 12,50 elk in het
kapitaal van Moeara Enim

Intrinsieke Waarde

(Aj voor deGewoneAandelen:
de waarde van een Gewoon Aandeel per de aanvang (0.00 uur) van
2 januari 2002, uitgedrukt in Aandelen Koninklijke Olie, zijnde een
zodanigaantalAandelen Koninklijke Olie (uitgedrukt ineen geheelgetal
en een fractie, afgerond naar boven of beneden op vijf cijfers achter de
komma) alsgelijk isaan: (a) het totale aantal Aandelen Koninklijke Olie
dat zou kunnen worden gekocht tegen de Block Trade Prijs voor een
totaal bedrag gelijk aan 34%van de Netto Vermogenswaarde na aftrek
van desom van NLG6miljoen (EUR2.722.681,30) en het totaal van de
Onverdeelde Resultaten en vervolgens vermeerderd met de som van
NLG 6 miljoen (EUR 2.722.681,30) en het aan de Gewone Aandelen
toekomende deel van de Onverdeelde Resultaten, berekend op de wijze
als gebruikelijk isvoor dejaarrekening van Moeara Enim; gedeeld door
(b) het totale aantal uitstaande Gewone Aandelen;
(B) voor de Oprichtersaandelen:
de waarde van een Oprichtersaandeel per de aanvang (0.00 uur) van
2 januari 2002, uitgedrukt in Aandelen Koninklijke Olie, zijnde een
zodanig aantal Aandelen Koninklijke Olie (uitgedrukt in een geheel
getal ën een fractie, afgerond naar boven of beneden op vijf cijfers
achter de komma) als gelijk is aan: (a) het totale aantal Aandelen
Koninklijke Olie dat zou kunnen worden gekocht tegen de Block Trade
Prijs voor een totaal bedrag gelijk aan 30% van de Netto
Vermogenswaarde na aftrek van de som van NLG 6 miljoen
(EUR 2.722.681,30) en het totaal van de Onverdeelde Resultaten en
vervolgens vermeerderd met het aan de Oprichtersaandelen
toekomende deel van de Onverdeelde Resultaten, berekend opde wijze
alsgebruikelijk isvoordejaarrekening van Moeara Enim;gedeeld door
(b) het totale aantal uitstaande Oprichtersaandelen;

(C) voorde Winstbewijzen:
dewaardevan eenWinstbewijs perdeaanvang (0.00 uur) van2januari
2002, uitgedrukt in Aandelen Koninklijke Olie, zijnde een zodanig
aantal Aandelen Koninklijke Olie (uitgedrukt ineen geheel getal en een
fractie, afgerond naarboven ofbeneden opvijf cijfers achterde komma)
als gelijk isaan: (a) het totale aantal Aandelen Koninklijke Oliedat zou
kunnen worden gekocht tegen de Block Trade Prijs voor een totaal
bedrag gelijk aan 36%van de NettoVermogenswaarde na aftrek van de
som van NLG 6 miljoen (EUR 2.722.681,30) en het totaal van de
Onverdeelde Resultaten en vervolgens vermeerderd met het aan de
Winstbewijzen toekomende deel van de Onverdeelde Resultaten,
berekend op de wijze als gebruikelijk is voor de jaarrekening van
Moeara Enim; gedeeld door (b) het totale aantal uitstaande
Winstbewijzen;
(D) voor de Certificaten:
dewaarde van een Certificaat per de aanvang (0.00 uur) van 2januari
2002,uitgedrukt inAandelen Koninklijke Olie (uitgedrukt ineen geheel
getal en een fractie, afgerond naar boven of beneden op vijf cijfers
achter de komma), zijnde 15/250e (ofwel 6%) van de Intrinsieke
Waarde van een Oprichtersaandeel (te corrigeren voor een eventuele
verdere splitsing of consolidatie van de Certificaten, indien dat zich
voordoet)
Koninklijke Olie

N.V Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, een naamloze
vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 's-Gravenhage

Kooptransactie

De transactie waarbij Fortis Bank krachtens een koopovereenkomst
tussen Fortis Bank en Moeara Enim de 55.312.000 door Moeara Enim
gehouden Aandelen Koninklijke Olie zal verwerven op 28 december
2001, inclusief de call optie en de put optie ten aanzien van die
Aandelen Koninklijke Olie, alles zoals nader beschreven in 'De
financiering van het Bod'

Moeara Enim

N.VPetroleum Maatschappij Moeara Enim,een naamloze vennootschap
naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en
kantoorhoudende te Rotterdam

Netto Vermogenswaarde

De netto vermogenswaarde van Moeara Enim per de aanvang
(0.00 uur) van 2januari 2002, zijnde het bedrag van de totale activa
minus de somvan het bedrag van de langlopende schulden, het bedrag
van de voorzieningen en het bedrag van de kortlopende schulden
(waaronder de overlopende passiva), zoals blijkend uit de door de
directie van Moeara Enim opgestelde balans van Moeara Enim per de
aanvang (0.00 uur) van die dag zoals gecontroleerd en van een
goedkeurende verklaringvoorzien door PricewaterhouseCoopers N.Vin
opdracht van Moeara Enim en Fortis Bank. Bij het opstellen van de
balans worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de voor de
jaarrekening van Moeara Enim gebruikelijke waarderingsgrondslagen
metdienverstande dat het recht opnabetaling casu quo de verplichting
tot terugbetaling uit hoofde van de verkoop van de Aandelen
Koninklijke Olie als uiteengezet in de Kooptransactie als beschreven in
'De financiering van het Bod' wordt gesteld op het bedrag van het
verschiltussen (i) deBlockTradePrijsvermenigvuldigd met 55.312.000
Aandelen Koninklijke Olieen (ii) devoorlopige koopsom alsbedoeld in
de Kooptransactie, vermeerderd met de op dat verschil aangegroeide
rente over de periode vanaf (dus inclusief) 29 december 2001 tot en
met 1 januari 2002

NLG

Nederlandse guldens

Onverdeelde Resultaten

Het bedrag van de resultaten van Moeara Enim, die niet aan de
Effectenhouders zijn uitgekeerd, zoals blijkende uit de door
PricewaterhouseCoopers N.Vgecontroleerde en van een goedkeurende
verklaring voorziene balans van Moeara Enim per de aanvang
(0.00 uur) van 2januari 2002
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Oprichtersaandelen

Deoprichtersaandelen uitgegeven door Moeara Enim, zonder nominale
waarde, zoals bedoeld in artikel 8van de statuten van Moeara Enim

Prijs

(A) met betrekking tot deGewoneAandelen:
de door Fortis Bank geboden prijs ter waarde van 99,5% van de
Intrinsieke Waarde per Gewoon Aandeel, uitgedrukt en betaalbaar in
Aandelen Koninklijke Olie (uitgedrukt ineen geheelgetaleneen fractie,
afgerond naar boven of beneden op vijf cijfers achter de komma), voor
elk Gewoon Aandeel dat wordt aangemeld onder de voorwaarden van
het Bod;
(B) met betrekking tot de Oprichtersaandelen:
de door Fortis Bank geboden prijs ter waarde van 99,5% van de
Intrinsieke Waarde per Oprichtersaandeel, uitgedrukt en betaalbaar in
Aandelen Koninklijke Olie (uitgedrukt ineengeheel getal eneen fractie,
afgerond naar boven of beneden opvijf cijfers achter de komma), voor
elk Oprichtersaandeel dat wordt aangemeld onder devoorwaarden van
het Bod;
(C) met betrekking tot de Winstbewijzen:
de door Fortis Bank geboden prijs ter waarde van 99,5% van de
Intrinsieke Waarde per Winstbewijs, uitgedrukt en betaalbaar in
Aandelen Koninklijke Olie (uitgedrukt ineen geheelgetaleneen fractie,
afgerond naar boven of beneden opvijf cijfers achter de komma), voor
elk Winstbewijs dat wordt aangemeld onder de voorwaarden van het
Bod;
(D) met betrekking tot de Certificaten:
de door Fortis Bank geboden prijs ter waarde van 99,5% van de
Intrinsieke Waarde per Certificaat, uitgedrukt en betaalbaar in
Aandelen Koninklijke Olie (uitgedrukt ineen geheelgetaleneen fractie,
afgerond naar boven of beneden op vijf cijfers achter de komma), voor
elk Certificaat dat wordt aangemeld onder de voorwaarden van het
Bod, waarbij de kosten van de certificering per Certificaat, zoals nader
uiteengezet in het Biedingsbericht, op de Prijs per Certificaat in
mindering zullen worden gebracht

STE

DeStichting Toezicht Effectenverkeer te Amsterdam

Tijdstip van
Gestanddoening

Het moment van gestanddoening op de Dagvan Gestanddoening

Vrijwaring

De door Fortis Bank afgegeven vrijwaring, waarvan de letterlijke tekst
is opgenomen in het Biedingsbericht in 'Fiscale Aspecten van het Bod'

Wte

Wet toezicht effectenverkeer 1995, zoals nadien gewijzigd

Winstbewijzen

De winstbewijzen, uitgegeven door Moeara Enim, zonder nominale
waarde, zoals bedoeld in artikel 9van de statuten van Moeara Enim
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ENGLISH SYNOPSIS/ENGELSE SAMENVATTING
Thissynopsis ts merely a summary of the Offer Document. ThisEnglish synopsis does not contain a literal
translation ofparagraphs of the Offer Document. In case ofdiscrepancies between the Offer Document (in
the Dutch language) and this English synopsis, the Dutch language of the Offer Document prevails.
SecurityholdersareadvisedtoreviewtheOfferDocumentthoroughlyandcompletelyand toseek independent
advice where appropriate in order to reach a balanced judgement in respect of the Offer itself and the
contents ofthe Offer Document.
Words and expressions which have been written with a capital, have the meaning as defined below under
'Definitions'.
General

The distribution of this Offer Document and the Offer described therein may, in certainjurisdictions (i)
be restricted by law, (ii) require authorisation, approval or consent from regulatory authorities, or (iii)
otherwise be subject to limitation. Persons obtaining the Offer Document are required to take due note
and observe allsuch restrictions and obtain anynecessary authorisations, approvals or consents. Neither
FortisBanknor Moeara Enimaccepts anyliability for anyviolation byanyperson ofanysuch restriction.
Reference is made to 'Beperkingen/Restrictions'.
The Offer

The information provided in the Offer Document relates to the Offer by Fortis Bank for all Ordinary
Shares (security code40389),allFounder's Shares (security code40394),allProfit Sharing Certificates
(security code 40 397) and all Depositary Receipts (security code 40 393). With reference to the
statements, conditions and restrictions as set out in the Offer Document, the Securityholders are invited
in the 'Uitnodiging aan de Effectenhouders' (Invitation to the Securityholders) inserted in this Offer
Document to tender their Securities in the manner and on the conditions as described in the Offer
Document. The Offer and the Offer Document are subject to Dutch law.
The Price

The Price for the Ordinary Shares, the Founder's Shares, the Profit Sharing Certificates and the
Depositary Receipts shall be expressed and paid in Royal Dutch Shares. For each Ordinary Share, each
Founder's Share, each Profit Sharing Certificate and each Depositary Receipt that istendered under the
conditions of the Offer, Fortis Bank offers 99.5%of the IntrinsicValue expressed in Royal Dutch Shares
(expressed in awhole number and a fraction, rounded up or down on five decimal places),whereby the
costsperDepositary Receiptofexchangingthe Depositary Receipts for Founder's Shareswillbe deducted
from the Priceper Depositary Receipt, asfurther described inthis Offer Document. Reference ismade to
'Uitnodiging aan de Effectenhouders' (Invitation to the Securityholders) and 'Beschrijving van het Bod'
(Description ofthe Offer). The Offer issubject to certain conditions and restrictions which are set out in
this synopsis. Reference is further made to 'Beperkingen/Restrictions', 'Belangrijke Informatie'
(Important Information), 'Uitnodiging aan de Effectenhouders' (Invitation to the Securityholders), and
'Beschrijving van het Bod' (Description oftheOffer). Fortis Bankhas issued the Indemnification in respect
of the Dutch tax aspects of the Offer. Reference is made to 'Uitnodiging aan de Effectenhouders'
(Invitation to the Securityholders), 'Beschrijving van het Bod' (Description of the Offer), and 'Fiscale
aspecten van het Bod' (Taxaspects of the Offer). For more information about Royal Dutch reference is
made to the annual report 2000 of Royal Dutch and to the website of Royal Dutch: www.shell.nl.
TheAcceptance Period

TheAcceptancePeriod beginson26November 2001and ends,subject toextension, on21December 2001
at 12:00 hours Dutch time. If the Acceptance Period isextended, Fortis Bank shall announce this no later
than on the third Trading Dayafter closing of theAcceptance Period with due observance ofthe provision
ofarticle9oparagraph 5ofthe Decree.On2January2002or,incaseofextension ofthe AcceptancePeriod
onadaynotlater thanthefifth TradingDayafter closingoftheAcceptancePeriod asextended, FortisBank
will declare whether its Offer has become unconditional and make an announcement in respect thereof.
Anysuch announcement will in any event be made in the Official Price List of Euronext and one or more
national Dutch daily newspapers. Reference ismade to 'Uitnodiging aan de Effectenhouders' (Invitation to
theSecurityholders) and 'Beschrijving van het Bod' (Description ofthe Offer).
Payment of the Price

If the Offer has been declared unconditional, payment to the Securityholders who have tendered and
delivered their Securities shall be effected no later than on the ninth Trading Dayas of (and including)
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the day on which it has been announced that the Offer has been declared unconditional. Reference is
madeto'Uitnodiging aan deEffectenhouders' (Invitation totheSecurityholders) and 'Beschrijvingvan het
Bod' (Description ofthe Offer).
Time Schedule

23 November 2001

Advertisement of the Offer and of the availability of the Offer
Document to be published; convocation of the Extraordinary
General Meeting of Securityholders

26 November 2001

Beginning of the Acceptance Period

13 December2001,
11:00 hours Dutch time

Extraordinary General Meeting of Securityholders

Subject to extension of the
End of the Acceptance Period
Acceptance Period: 21 December2001,
12:00 hours Dutch time
Nolater than on the fifth Trading Day
after closing of the Acceptance
Period, but in no event before
2 January 2002

Offer is declared unconditional or not unconditional and
announcement to be made in respect thereof

No later than on the ninth Trading Day Payment Date
as of (and including) the date on
which it is announced that the Offer
isdeclared unconditional
The information contained in the Offer Document has been provided by Fortis Bank, except for the
information which is set out in paragraph 1.5, Chapter 2 (except for the information in respect of the
Depositary Receipts as set out in paragraph 2.1, the tables in paragraph 2.3 and the reports in the
paragraphs 2.5.4and 2.5.6) and 'Bijlage 1Statuten Moeara Enim' (Annex1 ArticlesofAssociationMoeara
Enim), which has been provided byMoeara Enim (the 'Moeara Enim Part'). Furthermore the statements
inparagraph 1.8, items 1,5,7,8and 9asset out inthat paragraph, are made byFortisBankand Moeara
Enim,eachwith respect toitsowncompany and itsexecutive and supervisory directors respectively.The
auditors' report and the review report included in paragraphs 2.5.4 and 2.5.6 originate from
PricewaterhouseCoopers N.V Fortis Bank is responsible for the accuracy and completeness of the
information contained in the Offer Document, except for the information in the Moeara Enim Part and
the information contained in paragraph 1.8, items 1, 5, 7, 8 and 9 as set out in that paragraph in sofar
relating toMoeara Enim and itsexecutive and supervisory directors respectively, for which Moeara Enim
issolely responsible. Fortis Bank and Moeara Enim confirm that on the date of publication of this Offer
Document the information for which they are responsible is, to the extent they reasonably could have
known, true and accurate and that no facts have been omitted, the inclusion ofwhich would change the
meaning of the Offer Document.
Conditions of the Offer

The Offer will be declared unconditional, if immediately prior to the Moment at which the Offer is
declared unconditional the following conditions have been met:
(a) (i) The number ofOrdinaryShareswhichhasbeen tendered under theOffer before closingof the
Acceptance Period, togetherwith the Ordinary Shareswhich at that moment areheld byFortis
Bank or its group companies for their own account represents at least 90%of all outstanding
Ordinary Shares on the date of closing of the Acceptance Period; and
(ii) The number of Founder's Shares which has been tendered under the Offer before closing of
theAcceptancePeriod, togetherwith 15/250th timesthenumberofDepositary Receiptswhich
has been tendered under the Offer before the closing of the Offer Period, together with the
number of Founder's Shares and 15/250th times the number of Depositary Receipts which at
that moment are held byFortisBankor itsgroup companies for their own account, represents
at least 90% of all outstanding Founder's Shares on the date of closing of the Acceptance
Period,whereby thenumber ofDepositary Receiptsasmentioned herebefore willbe corrected
for a possible further split or consolidation of the Depositary Receipts, should such event
occur; and
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(iii) The number of Profit Sharing Certificates which has been tendered under the Offer before
closing of the Acceptance Period, together with the Profit Sharing Certificates which at that
moment are held by Fortis Bank or its group companies for their own account represents at
least90%ofalloutstanding Profit SharingCertificates onthedate ofclosingoftheAcceptance
Period.
(b) Priortothe Momentatwhich the Offer isdeclared unconditional nopublicannouncement hasbeen
made from which it appears for the first time asofthe date onwhich the Offer Document has been
made available, that a third party is preparing a public offer or is issuing a public offer for the
Securities or that a third party has obtained the right or has reached agreement to buy or take up
Securities to be issued byMoeara Enim.
(c) Asof the date on which the Offer Document has been made available until the Moment at which
the Offer isdeclared unconditional, Moeara Enimhas innowaybound itself tothird partiesto issue
Securities or securities convertible into Securities, rights or options to acquire Securities or
securities convertible into Securities, nor has Moeara Enim bound itself in any manner to issue
notes or to pay dividends or anyother distribution nor shall Moeara Enim have paid any dividends
or other distribution or issued any notes.
(d) Prior to the Moment at which the Offer is declared unconditional: (i) all approvals, permits,
exemptions and permissions of all domestic and international competition authorities which are
required in connection with the Offer and the intended change of control have been obtained and
remain fully in force; (ii) neither international nor domestic authorities have taken or announced
steps which could impede the Offer and the intended change of control or which could in any way
result in negative effects for Fortis Bank or Moeara Enim; and (iii) all waiting periods pursuant to
applicable competition legislation during which the authorities and/or third parties could take
and/or announce the steps stated above or oppose the Offer and the intended change of control,
have expired.
(e) Prior to 28 December 2001 the extraordinary general meeting of Shareholders which ispart of the
Extraordinary General Meeting of Securityholders has taken the Decisions.
(0 Prior to the Moment at which the Offer is declared unconditional all necessary approvals for the
Offer have been obtained from the corporate bodies of Moeara Enim and all such approvals remain
fully in force.
(g) Asof the date on which the Offer Document has been made available until the Moment at which
the Offer is declared unconditional, no notification has been received from the Dutch Securities
Board (STE) that the Offer hasbeen made inconflict with Chapter IIAoftheActon the Supervision
of Security Institutions, in which case the security institutions pursuant to the provision of article
32a of the Decree would not be allowed to co-operate with the settlement of the Offer.
(h) Prior to the Moment at which the Offer is declared unconditional, no facts or circumstances have
occurred which were unknown and should not have been known to Fortis Bank prior to the date
on which the Offer Document was made available (including but not limited to extraordinary
developments - domestic or international -, financial, political and/or economic circumstances)
which are of such a material nature that in reasonableness it cannot be expected from Fortis Bank
to declare the Offer unconditional.
(i) Asof the date on which the Offer Document has been made available until the Moment at which
the Offer is declared unconditional, Moeara Enim has refrained from the purchase or sale in
whatever manner, including the granting of rights thereto, of Royal Dutch Shares, except to the
extent within the scope of the Offer or after receipt of written approval of Fortis Bank.
0) The sale and delivery of the Royal Dutch Shares by Moeara Enim to Fortis Bank will have taken
place ultimately on 28 December2001.
(k) Prior to the Moment at which the Offer is declared unconditional no change of law has been
enforced which was notbased on aproposal thatwaspublished orotherwise generally known prior
to the date on which the Offer Document has been made available nor has new interpretation of
statutory law that was in existence on the moment the Offer Document has been made available
come about on the basis of ajudgment issued by the highest competent court on or after the date
onwhich the Offer Document hasbeen made available,which change of lawor new interpretation
has as a consequence that Moeara Enim has lost its status of fiscal investment company (fiscale
beleggingsinstelling) or will lose such status as of a moment which isprior to 1January 2002.
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(1) As of the date on which the Offer Document has been made available until the Moment at
which the Offer is declared unconditional no dividend has been distributed or announced by
Royal Dutch.
(m) Prior to the Moment at which the Offer is declared unconditional, Moeara Enim nor any third party
has taken any action outside the scope of the Offer which has as a consequence that Moeara Enim
has lost its status as fiscal investment company (fiscale beleggingsinstelling) as of a moment which
is prior to 1January 2002.
Fortis Bank reserves its right to declare the Offer unconditional if one or more of the above conditions
has not been met (which conditions can only be invoked by Fortis Bank) in which case the Offer in any
event will not be declared unconditional prior to 2 January 2002 and provided that Fortis Bank can only
waive the condition mentioned under (a) if the total number of Securities tendered under the Offer
represents less than 80% of the net asset value of Moeara Enim as per 31 December 2000 with the prior
approval of Moeara Enim.
Thefunding ofthe Offer
Fortis Bank shall enter into an agreement with Moeara Enim in respect of the Purchase Transaction
(subject to the extraordinary meeting of shareholders which is part of the Extraordinary Meeting of
Securityholders having approved the Purchase Transaction and having resolved to add to the current
objects clause in the articles of association the investment in assets in general sense as meant in article
28 of the Corporate Income Tax Act 1969 (Wet op de vennootschapsbelasting 1969), and subject further
to such amendment having been effected), pursuant to which Moeara Enim will sell and deliver all
55,312,000 Royal Dutch Shares held by it to Fortis Bank on 28 December 2001. Fortis Bank shall pay a
preliminary purchase price per share for the Royal Dutch Shares equal to the closing price of Royal Dutch
Shares on Euronext on 28 December 2001. If the Offer is declared unconditional, Fortis Bank shall as
soon as possible but in any event within five Trading Days as of (and including) the Date on which the
Offer is declared unconditional sell in the market by way of the BlockTrade the Royal Dutch Shares that
are not necessary for payment of the Price to the Securityholders who have tendered their Securities
under the Offer (possibly, at the choice of Fortis Bank, excluding the Royal Dutch Shares which represent
0.5% of the Intrinsic Value). The definitive purchase price per share to be paid by Fortis Bank to Moeara
Enim for the Royal Dutch Shares will be equal to the Block Trade Price. The Block Trade Price is also one
of the factors to determine the respective Intrinsic Values of the Securities, expressed in Royal Dutch
Shares (as set out in the definition of Intrinsic Value). Reference is made to 'De financiering van het Bod'
(Thefunding of the Offer).
The purchase agreement regarding the Purchase Transaction will contain a call option and a put option
pursuant to which Moeara Enim shall have the right to repurchase the Royal Dutch Shares from Fortis
Bank and Fortis Bank shall have the right to re-sell the Royal Dutch Shares to Moeara Enim; both options
can be exercised immediately upon the point in time Fortis Bank shall have announced that it will not
declare the Offer unconditional. The exercise price per Royal Dutch Share in respect of both options shall
be equal to the preliminary purchase price paid by Fortis Bank pursuant to the Purchase Transaction, to
be increased with interest accrued and to be decreased with the proceeds realised in respect of the Royal
Dutch Shares, in the period as of (and including) 29 December 2001 until the date of delivery of the
Royal Dutch Shares pursuant to the call or put option, as the case may be.
The situation after the Offer has been declared unconditional
In case the Offer will be declared unconditional, the assets of Moeara Enim will, as of 28 December 2001,
be almost completely invested in (near) cash and a (possible) claim against Fortis Bank for payment of
the additional purchase price for the Royal Dutch Shares based upon the Block Trade Price. After
payment by Fortis Bank of this additional purchase price or repayment by Moeara Enim of the difference
between the preliminary purchase price and the definitive purchase price in January 2002, the assets of
Moeara Enim will almost completely be invested in (near) cash. The Securityholders who do not tender
their Securities under the Offer, will therefore no longer indirectly invest in Royal Dutch Shares, but will
indirectly invest in (near) cash.
Fortis Bank intends to acquire 100% of the Securities in Moeara Enim and to become 100% shareholder
of Moeara Enim. Fortis Bank may initiate buy-out proceedings as meant in article 2:92a Dutch Civil Code
in order to obtain 100% of the outstanding shares in Moeara Enim. In addition, Fortis Bank reserves the
right to convert Moeara Enim into a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid), possibly combined with a legal merger, a legal split or buy-out proceedings, and to
amend the corporate and share structure of Moeara Enim, including the rights of the respective
Securityholders to profit distributions, by way of an amendment of the articles of association of
Moeara Enim. In addition, the investment and dividend policy of Moeara Enim may be amended. The
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rights of the holders of Founder's Shares and Profit Sharing Certificates as referred to in the articles 8,
section 3 and 9, section 3, of the articles of association of Moeara Enim will at all times be respected.
It isthe intention to convene an extraordinary general meeting of shareholders of Moeara Enim assoon
as possible after the Payment Date, in order to propose the appointment of new supervisory and
executive directors and to discharge the current supervisory and executive directors.
Subject tothe number of Securities that FortisBankwillhave acquired on the Payment Date,FortisBank
intends to discuss at a certain moment after the Payment Date a possible de-listing of the Securities on
Euronext with the Stock Exchange.
Definitions
Acceptance Period

Theperiod during which the Securityholders can tender their Securities
to FortisBank,which begins on 26November 2001 and ends,subject to
extension, on 21 December 2001 at 12:00 hours Dutch time

Block Trade

The sale in the market of a certain number of Royal Dutch Shares,
during the period of a maximum of five Trading Days as from (and
including) the Dateonwhich the Offer isdeclared unconditional and as
further explained in this Offer Document in 'De financiering van het
Bod' (Thefunding ofthe Offer)

Block Trade Price

The (average) price per Royal Dutch Share against which Fortis Bank
will sell the Royal Dutch Shares by way of the Block Trade, free of
(sales) costs

Date on which the Offer is
declared unconditional

2 January 2002 or, in case of extension of the Acceptance Period, the
day ultimately five Trading Days after closing of the Acceptance Period
as extended, provided that the Date on which the Offer is declared
unconditional will never be prior to 2January 2002

Decisions

The resolutions adopted or to be adopted by the general meeting of
Shareholders which is part of the Extraordinary General Meeting of
Securityholders (a) to approve the Purchase Transaction, as described
in'Definanciering van het Bod'(Thefunding ofthe Offer); (b) to amend
the articles of association of Moeara Enim i.e. to add to the current
objects clause the investment in assets in general sense as meant in
article 28 of the Corporate Income Tax Act 1969 (Wet op de
vennootschapsbelasting 1969); (c) toamend the articles ofassociationof
Moeara Enim in order to abolish the voting restrictions, under the
condition precedent of the Offer being declared unconditional

Decree

The Decree on the Supervision of Security Institutions 1995, as
amended (Besluit ToezichtEffecteninstellingen 1995)

Depositary Receipts

The Depositary receipts issuedwithout co-operation ofMoeara Enimby
the 'Amsterdamsch Administratiekantoor voor Effecten N.V', with
registered office in Amsterdam, for the Founder's Shares held by this
'Administratiekantoor'

Euronext

Euronext Amsterdam N.V or the Official Market of the stock exchange
of Euronext Amsterdam N.V or any legal successor thereto, depending
on the context

Extraordinary General
Meeting of Securityholders

The extraordinary general meeting of Securityholders of Moeara Enim,
being the extraordinary meeting of shareholders of Moeara Enim to be
held on 13 December 2001 in Amsterdam at 11:00 hours, to which
also the holders of Founder's Shares, Profit Sharing Certificates and
Depositary Receiptswillhave accessand inwhich meeting inter alia the
Offer willbe discussed in the manner as meant in article 9q, paragraph
1 of the Decree

Fortis Bank

Fortis Bank (Nederiand) N.V, a public company incorporated under
Dutch law,with registered office in Rotterdam
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Founder's Shares

Thefounder's shares issued byMoeara Enim,without nominal value,as
referred to in article 8of the articles of association of Moeara Enim

Indemnification

The indemnification (in the Dutch language) issued by Fortis Bank, of
whichtheliteral texthasbeeninserted intheOffer Document in'Fiscale
aspecten van het Bod' (Taxaspects ofthe Offer)

Intrinsic value

(A)for the Ordinary Shares:
the underlying value of an Ordinary Share as per the outset (0:00
hours) of 2January 2002, expressed inRoyal Dutch Shares,being such
number of Royal Dutch Shares (expressed in a whole number and a
fraction, rounded up or down on five decimal places) as isequal to: (a)
thetotal numberofRoyalDutchSharesthat could bebought against the
BlockTradePricefor atotal amount equal to34%oftheNetAssetValue
after deduction of the sum of the amount of NLG 6 million (EUR
2,722,681.30) and the total ofthe Undivided Results and subsequently
increased by the sum of the amount of NLG 6 million (EUR
2,722,681.30) and the part of the Undivided Results that can be
allocated to the Ordinary Shares, calculated in the manner as usual for
the annual accounts of Moeara Enim; divided by (b) the total number
of outstanding Ordinary Shares.
(B)for theFounder's Shares:
theunderlyingvalueofaFounder's Share asperthe outset (0:00 hours)
of2January 2002,expressed inRoyalDutch Shares,being such number
of Royal Dutch Shares (expressed in a whole number and a fraction,
rounded up or down on five decimal places) as isequal to: (a) the total
number of Royal Dutch Shares that could be bought against the Block
Trade Price for an amount equal to 30% of the Net Asset Value after
deduction of the sum of the amount of NLG 6 million (EUR
2,722,681.30) and the total ofthe Undivided Results and subsequently
increased by the part of the Undivided Results that can be allocated to
the Founder's Shares, calculated in the manner as usual for the annual
accounts of Moeara Enim; divided by (b) the total number of
outstanding Founder's Shares.
(C)for theProfit Sharing Certificates:
the underlying value of a Profit Sharing Certificate as per the outset
(0:00hours) of2January 2002,expressed in RoyalDutch Shares,being
such number of Royal Dutch Shares (expicssed in awhole number and
a fraction, rounded up or down on five decimal places) as is equal to:
(a) thetotal numberofRoyalDutch Sharesthat could bebought against
the BlockTrade Pricefor anamount equal to36%oftheNetAssetValue
after deduction of the sum of the amount of NLG 6 million (EUR
2,722.681.30) and the total ofthe Undivided Results and subsequently
increased by the part of the Undivided Results that can be allocated to
the Profit Sharing Certificates, calculated in the manner asusual for the
annual accounts of Moeara Enim; divided by (b) the total number of
outstanding Profit Sharing Certificates;
(D) for theDepositaryReceipts:
the underlying value of a Depositary Receipt as per the outset (0:00
hours) of 2January 2002, expressed in Royal Dutch Shares (expressed
in awhole number and a fraction, rounded up or down on five decimal
places), being 15/250th (or 6%) of the Intrinsic Value of a Founder's
Share (to be corrected for further splits or consolidation of the
Depositary Receipts, should such event occur)

Moeara Enim

N.V Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim', a public company
incorporated under Dutch law, with its registered office in Amsterdam,
and having its offices at Rotterdam

Moment at which the Offer
is declared unconditional

The moment at which the Offer is declared unconditional on the Date
on which the Offer isdeclared unconditional

Net Asset Value

The net asset value of Moeara Enim as per the outset (0:00 hours) of
2 January 2002, being the amount of the total assets minus the sum of
the amount of long term debts, the amount of provisions and the
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amount of short term debts (and including the 'transitory liabilities'
(overlopende passiva)), as shown in the balance sheet of Moeara Enim
asdrawn upbytheboard ofMoearaEnimaspertheoutset (0:00 hours)
of that day and as audited and provided with an unqualified auditors'
report by PricewaterhouseCoopers N.V upon instruction of Moeara
Enim and Fortis Bank. When drawing up the balance sheet, the assets
and liabilities will be valued according to the usual accounting
principles applied to the financial statements of Moeara Enim, provided
that the right to subsequent payment casu quo the obligation to repay
pursuant tothe saleofthe RoyalDutch Sharesassetout inthe Purchase
Transaction as described in the 'De financiering van het Bod' (The
funding ofthe Offer) willbesetonthe amount ofthe difference between
(i) the Block Trade Price multiplied by the 55,312,000 Royal Dutch
Shares and (ii) the preliminary purchase price as meant in the Purchase
Transaction, to be increased by the interest accrued on such difference
over the period as from (and including) 29 December 2001 up to and
including 1January 2002
Offer

The public offer made by Fortis Bank for all outstanding Securities, as
described in the Offer Document

Offer Document

This offer document in the Dutch language, relating to the Offer

Ordinary Shares

Ordinary shares with a nominal value of NLG12.50 each in the capital
of Moeara Enim

Payment Date

The date on which the Securities tendered under the Offer will be
delivered to Fortis Bank against payment by Fortis Bank of the Price to
the institutions connected with Euronext on behalf of the Securityholders,which date will beassoon as possible but in anyevent no later
than the fourth Trading Day after the day on which the Block Trade
shall have been completed (which means no later than on the ninth
TradingDayafter theDayonwhich the Offer isdeclared unconditional)

Price

(A) in respect ofthe Ordinary Shares:
the price offered by Fortis Bank amounting to 99.5% of the Intrinsic
Valueper Ordinary Share,expressed and payable in Royal Dutch Shares
(expressed in a whole number and a fraction, rounded up or down on
five decimal places), for each Ordinary Share that istendered under the
conditions of the Offer;
(B) in respectoftheFounder's Shares:
the price offered by Fortis Bank amounting to 99.5% of the Intrinsic
ValueperFounder's Share,expressed and payable inRoyalDutch Shares
(expressed in a whole number and a fraction, rounded up or down on
five decimal places),for each Founder's Sharethat istendered under the
conditions of the Offer;
(C) in respectoftheProfit Sharing Certificates:
the price offered by Fortis Bank amounting to 99.5% of the Intrinsic
Value per Profit Sharing Certificate, expressed and payable in Royal
Dutch Shares (expressed in awhole number and a fraction, rounded up
or down on five decimal places), for each Profit Sharing Certificate that
istendered under the conditions of the Offer;
(D) in respectoftheDepositaryReceipts:
the price offered by Fortis Bank amounting to 99.5% of the Intrinsic
Value per Depositary Receipt, expressed and payable in Royal Dutch
Shares (expressed in a whole number and a fraction, rounded up or
down on five decimal places), for each Depositary Receipt that is
tendered under the conditions of the Offer, whereby the costs per
Depositary Receipt of exchanging the Depositary Receipts for Founder's
Shares, asfurther set out in this Offer Document, willbededucted from
the Price per Depositary Receipt

Profit Sharing Certificates

The profit sharing certificates issued byMoeara Enim,without nominal
value, as referred to in article 9 of the articles of association of Moeara
Enim

Purchase Transaction

Thetransaction whereby FortisBank,pursuant toapurchase agreement
between Fortis Bank and Moeara Enim, shall acquire the 55,312,000
Royal Dutch Shares held by Moeara Enim on 28 December 2001,
including the call option and the put option in respect of those Royal
Dutch Shares, all as further described in 'De financiering van het Bod'
(Thefunding ofthe Offer)

Royal Dutch

N.V Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, a public
company incorporated under Dutchlaw,with itsregistered office inThe
Hague

Royal Dutch Shares

Ordinary shares with a nominal value of NLG 1.25 each in the share
capital of Royal Dutch

Securities

The outstanding Ordinary Shares, Founder's Shares, Profit Sharing
Certificates and Depositary Receipts

Securityholder(s)

Holder(s) of Securities

Stock Exchange

The stock exchange of Euronext

Trading Day

Aday on which the Stock Exchange isopen for trade

Undivided Results

The amount of the results of Moeara Enim, which have not been
distributed to the Securityholders, asshown bythe balance sheet asper
the outset (0:00 hours) of 2 January 2002, as audited by
PricewaterhouseCoopers N.V and provided with an unqualified
auditors' report
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UITNODIGING AAN DE EFFECTENHOUDERS
Met verwijzing naar de verklaringen, voorwaarden en beperkingen zoals opgenomen in het
Biedingsbericht worden de Effectenhouders hierbij uitgenodigd om hun Effecten aan te bieden op de
wijze en onder de voorwaarden zoals hierna beschreven.
1.

Voor elk Gewoon Aandeel (fondscode 40 389) dat wordt aangeboden onder de voorwaarden van
het Bod,biedtFortisBankeen zodanigaantalAandelen Koninklijke Olie,alsgelijk isaan 99,5%van
de Intrinsieke Waarde van één Gewoon Aandeel, uitgedrukt in Aandelen Koninklijke Olie (en
uitgedrukt in een geheel getal en een fractie, afgerond naar boven of beneden opvijf cijfers achter
de komma).
Voorelk Oprichtersaandeel (fondscode 40 394) dat wordt aangeboden onder devoorwaarden van
het Bod,biedt FortisBankeen zodanigaantalAandelen Koninklijke Olie,alsgelijk isaan 99,5%van
de Intrinsieke Waarde van één Oprichtersaandeel, uitgedrukt in Aandelen Koninklijke Olie (en
uitgedrukt in een geheel getal en een fractie, afgerond naar boven ofbeneden opvijf cijfers achter
de komma).
Voor elk Winstbewijs (fondscode 40 397) dat wordt aangeboden onder de voorwaarden van het
Bod, biedt Fortis Bankeen zodanig aantalAandelen Koninklijke Olie,als gelijk isaan 99,5%van de
Intrinsieke Waarde van één Winstbewijs, uitgedrukt inAandelen Koninklijke Olie (en uitgedrukt in
een geheel getal en een fractie, afgerond naar boven of beneden op vijf cijfers achter de komma).
Voorelk Certificaat (fondscode 40393) dat wordt aangeboden onder devoorwaarden van hetBod,
biedt Fortis Bank een zodanig aantal Aandelen Koninklijke Olie, als gelijk is aan 99,5% van de
Intrinsieke Waardevan één Certificaat (zijnde 15/250e- ofwel 6%- van deIntrinsieke Waardevan
een Oprichtersaandeel, te corrigeren voor een eventuele verdere splitsing of consolidatie van de
Certificaten, indien dat zich voordoet), uitgedrukt in Aandelen Koninklijke Olie (en uitgedrukt in
een geheel getal en een fractie, afgerond naar boven of beneden op vijf cijfers achter de komma),
waarbij de kosten van decertificering per Certificaat (zoals door het Amsterdamsch Administratiekantoor voor Effecten N.V vastgesteld in de Administratievoorwaarden N.V PetroleumMaatschappij 'Moeara Enim'), groot EUR 0,182, op de Prijs per Certificaat in mindering zullen
worden gebracht.
MetdeEffectenhouders die hun Effecten aanmelden, zullen - uitsluitend voor zover het aantal van
ieder van de afzonderlijke soorten Effecten, dat een Effectenhouder aanmeldt en levert, ertoe leidt
dat omwisseling per iedereafzonderlijke soort Effecten nietvolledig ingeheleAandelen Koninklijke
Olie kan plaatsvinden - per iedere afzonderlijke soort Effecten die per effectendepot worden
aangemeld en geleverd, het aantal scrips worden bepaald en in contanten worden verrekend,
waarbij een normale afronding zal plaatsvinden. De verrekening en afronding zullen door tot de
Effectenbeurs toegelaten instellingen geschieden.
Defiscale gevolgen van het Bod voor de Effectenhouders worden hierna beschreven onder 'Fiscale
aspecten van het Bod'. Fortis Bank heeft ten aanzien van de fiscale aspecten van het Bod de
Vrijwaring afgegeven.

2.

Effectenhouders wordt verzocht om hun Aanmelding via hun bank of commissionair in effecten
kenbaar te maken aan Fortis Bank (Nederland) N.V,Rokin 55, 1012 KK teAmsterdam, uiterlijk op
21 december 2001 om 12.00 uur Nederlandse tijd, behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn, zoals onder punt 4 hierna is aangegeven.
Detot de Effectenbeurs toegelaten instellingen kunnen deAanmeldingen alleen indienen bij Fortis
Bank (Nederland) N.V, Rokin 55, 1012 KKte Amsterdam. In de Aanmeldingen, die schriftelijk
dienen tegeschieden, zullen detot deEffectenbeurs toegelaten instellingen dienen teverklaren dat
zij de aangemelde Effecten in bewaring hebben en dat zij de verplichting op zich nemen om deze
Effecten te leveren aan Fortis Bank op de Betaaldatum, indien het Bod gestand is gedaan.
Houders van Effecten (uitgezonderd Certificaten) op naam zullen, voor zover hun adressen bij
Moeara Enim bekend zijn, vanwege Moeara Enim een aanmeldingsformulier ontvangen waarmee
zij het Bod kunnen aanvaarden. Deaanmeldingsformulieren kunnen tevens ten kantore van Fortis
Bank worden verkregen. Het ingevulde en ondertekende formulier, dat als akte van levering en
voor zover nodigtevens alsvolmacht kwalificeert, dient aan het adres aangegeven ophet formulier
te worden teruggestuurd en aldaar uiterlijk om 12.00 uur Nederlandse tijd op de laatste dag van
de Aanmeldingstermijn te zijn ontvangen.
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3.

Het Bod zalgestand worden gedaan, indien devoorwaarden zoalsbeschreven in'Voorwaarden van
het Bod' onmiddellijk voorafgaande aan het Tijdstip van Gestanddoening zijn vervuld of indien
Fortis Bank daarvan onmiddellijk voorafgaand aan het Tijdstip van Gestanddoening afstand heeft
gedaan (waar relevant metgoedkeuringvan Moeara Enim,zoalsnader beschreven in 'Voorwaarden
van het Bod').

4.

De Aanmeldingstermijn begint op 26 november 2001 en eindigt, behoudens verlenging, op 21
december 2001om 12.00uur Nederlandse tijd. Indien deAanmeldingstermijn wordtverlengd, met
als gevolg dat de verplichting om bekend te maken of het Bod al dan niet gestand wordt gedaan
wordt uitgesteld, zal een aankondiging hiervan worden gedaan uiterlijk op de derde Beursdag na
de sluitingvan deAanmeldingstermijn, conform artikel 9olid 5Bte.EenAanmeldingwordt geacht
onherroepelijk te zijn, tenzij de Aanmeldingstermijn wordt verlengd met als gevolg dat de
verplichting om bekend te maken ofhet Bodaldan niet gestand wordt gedaan wordt uitgesteld; in
dat geval kan een Aanmelding die gedaan is tijdens de oorspronkelijke Aanmeldingstermijn,
worden ingetrokken gedurende de verlengingsperiode. Op 2 januari 2002 en in geval van
verlenging niet later dan op de vijfde Beursdag na het verstrijken van de aldus verlengde
Aanmeldingstermijn, zal een mededeling worden gedaan door Fortis Bank via een persbericht,
waarin zal worden aangegeven of het Bod al dan niet gestand wordt gedaan. Zospoedig mogelijk
na deze bekendmaking zal deze mededeling worden gepubliceerd in de Officiële Prijscourant van
Euronext en in één of meer landelijke Nederlandse dagbladen. Voorafgaand aan de Betaaldatum
zal de Prijs per Effect bekend worden gemaakt zowel via een persbericht alsvia een advertentie in
de Officiële Prijscourant van Euronext en in één of meer landelijke Nederlandse dagbladen. Opde
Betaaldatum zal aan de Effectenhouders die hun Effecten hebben aangemeld en geleverd een
zodanig aantal Aandelen Koninklijke Olie geleverd worden als overeenstemt met de Prijs terzake
van de aangemelde en geleverde Effecten en zullen eventuele scrips in contanten worden
verrekend, waarbij een normale afronding zal plaatsvinden. De verrekening en afronding zullen
door tot de Effectenbeurs toegelaten instellingen geschieden. Na het Tijdstip van Gestanddoening
isontbinding ofvernietiging van de onderliggende overeenkomst uitgesloten.

5.

De tot de Effectenbeurs toegelaten instellingen zullen van Fortis Bank een commissie ontvangen
voor elk onder het Bod uitgekeerd Aandeel Koninklijke Olie, zulks in overeenstemming met de
'Tarieven Corporate Actions' van Fortis Bank met een maximum van EUR 10.000 per depotclient.
Deze toegelaten instellingen dienen deze commissie binnen 30 dagen na gestanddoening van het
Bod te hebben geclaimd bij Fortis Bank. Ten gevolge hiervan zullen aan de individuele
Effectenhouders door de voornoemde toegelaten instellingen in beginsel geen kosten worden
berekend in verband met de Aanmelding.

6.

Het Bod wordt uitgebracht met inachtneming van zodanige verklaringen, voorwaarden en
beperkingen alszijn opgenomen inhet Biedingsbericht. FortisBankbehoudt zich het rechtvoorom
enige Aanmelding die wordt gedaan door of namens een Effectenhouder te aanvaarden, zelfs
wanneer deze niet geheel aan de in het Biedingsbericht omschreven voorwaarden voldoet.

7.

Het Bod en het Biedingsbericht zijn onderworpen aan Nederlands recht.
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
EFFECTENHOUDERS VAN MOEARA ENIM
Debuitengewone algemene vergaderingvan aandeelhouders van Moeara Enim,waartoe ookde houders
van Oprichtersaandelen, Winstbewijzen en Certificaten toegang zullen hebben, zalworden gehouden op
13 december 2001, om 11.00 uur Nederlandse tijd, in Amsterdam RAI International Exhibition and
Congress Centre teAmsterdam. Dezevergadering zaldienen ter bespreking van het Bod, opdewijze als
bedoeld in artikel 9q lid 1Bte.Tijdens deze vergadering zullen voorts op voorstel van directie en raad
van commissarissen van Moeara Enim de volgende voorstellen tot besluiten conform de statuten van
Moeara Enim aan deAandeelhouders worden voorgelegd:
(a) om in te stemmen met de Kooptransactie, zoals omschreven in het Biedingsbericht in 'De
financiering van het Bod';
(b) tot wijziging van de statuten van Moeara Enim inhoudende uitbreiding van de huidige
doelomschrijving met in algemene zin het beleggen van vermogen zoals bedoeld in artikel 28 van
de Wetop de vennootschapsbelasting 1969;
(c) onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, tot wijziging van de statuten
van Moeara Enim inhoudende afschaffing van de stemrechtbeperking als vermeld in artikel 25 lid
1 van de statuten.
De bijeenroeping en bekendmaking van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Effectenhouders van Moeara Enim zal door Moeara Enim op de gebruikelijke wijze en in
overeenstemming met de statuten van Moeara Enim geschieden. Vanaf de datum van oproeping van de
Buitengewone Algemene Vergadering van Effectenhouders tot en met 13 december 2001 zullen de
voorgestelde statutenwijzigingen ten kantore van Moeara Enim ter inzage liggen voor iedere
Effectenhouder en zal een afschrift daarvan op aanvraag kosteloos aan Effectenhouders worden
verstrekt.
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1

HET BOD

1.1

Beschrijving van het Bod

Op 3 oktober 2001 maakten Fortis Bank en Moeara Enim bekend dat de verwachting gerechtvaardigd
wasdat debesprekingen, diesindskort tussen hen gevoerd werden, zouden leiden toteen openbaarbod
op alle uitstaande Effecten. Op 30 oktober 2001 kondigden Fortis Bank en Moeara Enim aan dat Fortis
Bank een openbaar bod zou uitbrengen op alle uitstaande Effecten. Zie onder 'Persberichten'.
Voorelk Effect dat wordt aangeboden onder devoorwaarden van het Bod,biedt Fortis Bankeen zodanig
aantal Aandelen Koninklijke Olie, als gelijk isaan 99,5%van de respectieve Intrinsieke Waarde van dat
Effect, uitgedrukt in Aandelen Koninklijke Olie (en uitgedrukt in een geheel getal en een fractie,
afgerond naar boven of beneden op vijf cijfers achter de komma), waarbij op de Prijs per Certificaat de
kosten van decertificering per Certificaat (zoals door het Amsterdamsch Administratiekantoor voor
Effecten N.Vvastgesteld in de Administratievoorwaarden N.V Petroleum-Maatschappij 'Moeara Enim'),
groot EUR 0,182, in mindering zullen worden gebracht, en voorts met dien verstande dat fracties van
een Aandeel Koninklijke Olie die per iedere afzonderlijke soort Effecten en per effectendepot resulteren
zullen worden uitgedrukt in honderdduizendsten van een Aandeel Koninklijke Olie in de vorm van niet
ter beurze verhandelbare scrips.
MetdeEffectenhouders diehun Effecten aanmelden, zullen - uitsluitend voor zoverhet aantal van ieder
van de afzonderlijke soorten Effecten, dat een Effectenhouder aanmeldt en levert, ertoe leidt dat
omwisseling periedereafzonderlijke soort Effecten nietvolledigingeheleAandelen Koninklijke Oliekan
plaatsvinden - per iedere afzonderlijke soort Effecten die per effectendepot worden aangemeld en
geleverd, het aantal scrips worden bepaald en in contanten worden verrekend, waarbij een normale
afronding zal plaatsvinden. De verrekening en afronding zullen door tot de Effectenbeurs toegelaten
instellingen geschieden.
De fiscale gevolgen van het Bod voor de Effectenhouders worden hierna beschreven onder 'Fiscale
aspecten van het Bod'. Fortis Bank heeft ten aanzien van de fiscale aspecten van het Bod de Vrijwaring
afgegeven (waarvan de letterlijke tekst isopgenomen in 'Fiscale Aspecten van het Bod').

1.2

Voorwaarden van het Bod

Het Bod zal gestand worden gedaan, indien onmiddellijk voorafgaande aan het Tijdstip van
Gestanddoening aan de volgende voorwaarden isvoldaan:
(a) (i) Het aantal Gewone Aandelen dat vóór de sluiting van de Aanmeldingstermijn is aangemeld
onder het Bod, tezamen met de Gewone Aandelen die op dat moment voor eigen rekening
worden gehouden door Fortis Bank of haar groepsmaatschappijen, vertegenwoordigt ten
minste 90% van alle uitstaande Gewone Aandelen op de sluitingsdatum van de
Aanmeldingstermijn; en
(ii) het aantal Oprichtersaandelen dat vóór de sluiting van de Aanmeldingstermijn is aangemeld
onder het Bod, tezamen met 15/250e maal het aantal Certificaten dat vóór de sluitingvan de
Aanmeldingstermijn isaangemeld onder het Bod, tezamen methet aantal Oprichtersaandelen
en 15/250e maal het aantal Certificaten dat op dat moment voor eigen rekening wordt
gehouden door Fortis Bank of haar groepsmaatschappijen, vertegenwoordigt ten minste 90%
van alle uitstaande Oprichtersaandelen op de sluitingsdatum van de Aanmeldingstermijn,
waarbij het aantal Certificaten als hiervoor genoemd dient te worden gecorrigeerd voor een
eventuele verdere splitsing of consolidatie van de Certificaten, indien dat zich voordoet; en
(iii) het aantal Winstbewijzen dat vóórde sluitingvan deAanmeldingstermijn isaangemeld onder
het Bod, tezamen met de Winstbewijzen die op dat moment voor eigen rekening worden
gehouden door Fortis Bank of haar groepsmaatschappijen, vertegenwoordigt ten minste 90%
van alle uitstaande Winstbewijzen op de sluitingsdatum van de Aanmeldingstermijn.
(b) Vóór het Tijdstip van Gestanddoening is er geen openbare mededeling geweest, waaruit vanaf de
datum vanverkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht voorhet eerst blijkt dat een derde partij een
openbaar bod voorbereidt of uitbrengt op de Effecten, dan wel het recht heeft verkregen of is
overeengekomen om door Moeara Enim uit te geven Effecten te kopen dan wel te nemen.
(c) Moeara Enim heeft zich vanaf de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht tot het
Tijdstip van Gestanddoening op geen enkele manier verbonden om Effecten of enige effecten
converteerbaar in Effecten, noch rechten of opties op het nemen of verwerven van Effecten of
effecten converteerbaar in Effecten, aan derden uit te geven, noch heeft Moeara Enim zich
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verbonden op welke manier dan ook om obligaties uit te geven of om een dividend of een andere
uitkering te betalen of zal zij een dividend of een andere uitkering hebben betaald of obligaties
hebben uitgegeven.
(d) Vóór het Tijdstip van Gestanddoening (i) zijn in verband met het Bod en de voorgenomen
verandering van zeggenschap alle vereiste goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen en
instemming van buitenlandse en binnenlandse mededingingsautoriteiten onherroepelijk verkregen
en volledig van kracht gebleven, (ii) hebben noch buitenlandse noch binnenlandse
mededingingsautoriteiten stappen ondernomen of aangekondigd, welke het Bod en de beoogde
wijziging van zeggenschap zouden kunnen belemmeren of in enig ander opzicht negatieve
gevolgen voor Fortis Bank of Moeara Enim tot gevolg kunnen hebben en (iii) zijn alle krachtens
toepasselijke mededingingswetgeving geldende wachtperiodes verstreken, gedurende welke
autoriteiten de hiervoor bedoelde stappen kunnen zetten of aankondigen dan wel autoriteiten
en/of derden bezwaar kunnen maken tegen het Bod en de daarmee beoogde verandering van
zeggenschap.
(e) Vóór 28 december 2001 heeft de buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders, die
onderdeel is van de Buitengewone Algemene Vergadering van Effectenhouders, de Besluiten
genomen.
(f) VóórhetTijdstip van Gestanddoening zijn alleter zakevan het Bodbenodigde goedkeuringen door
de organen van Moeara Enim onherroepelijk verkregen.
(g) Vanaf de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht tot het Tijdstip van
Gestanddoening iser geen mededeling van de STEontvangen dat het Bod in strijd met Hoofdstuk
IIAvan de Wte is uitgebracht, in welk geval effecteninstellingen conform het bepaalde in artikel
32a Btegeen medewerking zouden mogen verlenen aan de uitvoering en afwikkeling van het Bod.
(h) Vóór het Tijdstip van Gestanddoening hebben zich geen feiten of omstandigheden voorgedaan,
welke vóór de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht niet aan Fortis Bank bekend
waren ofbehoefden te zijn (daaronder begrepen en niet beperkt tot buitengewone ontwikkelingen
- nationaal en/of internationaal -, financiële, politieke en/of economische omstandigheden) endie
van zodanig essentiële aard zijn dat in redelijkheid niet van Fortis Bank verwacht kan worden dat
zij het Bod gestand doet.
(i) Vanaf de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht tot het Tijdstip van
Gestanddoening heeft Moeara Enim zich onthouden van het kopen of het verkopen, op welke
manier dan ook, of hetverlenen van rechten daartoe,van Aandelen Koninklijke Olie,behoudens in
het kader van het Bod of na ontvangst van schriftelijke goedkeuring van Fortis Bank.
(j) De verkoop en levering door Moeara Enim van de Aandelen Koninklijke Olie aan Fortis Bank zal
uiterlijk op 28 december 2001 hebben plaatsgevonden.
(k) Vóór het Tijdstip van Gestanddoening is geen wetswijziging van kracht geworden, die niet
gebaseerd is op een voorstel dat gepubliceerd of anderszins algemeen bekend was vóór de datum
van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht, of een nieuwe interpretatie van op het moment
van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht bestaande wetgeving tot stand gekomen op grond
van een op of na de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht gedane uitspraak van
dehoogstebevoegde rechterlijke instantie,welkewetswijziging respectievelijk nieuwe interpretatie
als gevolg heeft dat Moeara Enim de status van fiscale beleggingsinstelling heeft verloren dan wel
zal verliezen met ingang van enig moment dat isgelegen vóór 1 januari 2002.
(1) Vanaf de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht tot het Tijdstip van
Gestanddoening isgeen dividend door Koninklijke Olie uitgekeerd dan wel aangekondigd.
(m) Vóórhet Tijdstip van Gestanddoening zijn geen handelingen verricht door Moeara Enimbuiten het
kader van het Bod of door derden die tot gevolg hebben dat Moeara Enim de status van fiscale
beleggingsinstelling heeft verloren met ingangvanenigmoment dat isgelegenvóór 1januari 2002.
Fortis Bank behoudt zich het recht voor om het Bod gestand te doen, zelfs indien aan een of meer van
de bovengenoemde voorwaarden - waarop alleen Fortis Bank zich kan beroepen - niet is voldaan,
waarbij gestanddoening echter ingeen gevalvóór2januari 2002 zalplaatsvinden en metdien verstande
dat Fortis Bankalleen metvoorafgaande toestemming van Moeara Enim afstand zal mogen doen van de
onder (a) genoemde voorwaarde indien het totale aantal aangemelde Effecten minder dan 80%van de
netto vermogenswaarde van Moeara Enim vertegenwoordigt. Voor de bepaling van deze netto
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vermogenswaarde zal gebruik worden gemaakt van de netto vermogenswaarde van Moeara Enim per
31 december 2000, zijnde het bedrag van de totale activa minus de (kortlopende) schulden zoals
blijkend uit de jaarrekening 2000 van Moeara Enim hetgeen uitkomt op EUR 3.609.709.567,68.
Uitgaande van de slotkoers van het Aandeel Koninklijke Olie per de laatste Beursdag van 2000
vertegenwoordigt ieder van desoorten Effecten na te noemen bedragvan deze netto vermogenswaarde:
- ieder Gewoon Aandeel: EUR 2.560,63
- ieder Oprichtersaandeel: EUR 2.254,36
- ieder Winstbewijs:
EUR 2.254,36
- ieder Certificaat:
EUR 135,26

1.3

Achtergrond, onderbouwing en motivering van het Bod

Moeara Enim is een houdstermaatschappij van Aandelen Koninklijke Olie. Op de datum van het
Biedingsbericht houdt Moeara Enim 55.312.000 Aandelen Koninklijke Olie en heeft Moeara Enim
480.000 GewoneAandelen, 480.000 Oprichtersaandelen en 576.000Winstbewijzen bij derden uitstaan.
Het Amsterdamsch Administratiekantoor voor Effecten N.V heeft, zonder medewerking van Moeara
Enim, per de datum van het Biedingsbericht 937.000 Certificaten uitgegeven voor 56.220 door haar
gehouden Oprichtersaandelen.
De Effecten worden verhandeld tegen een discount ten opzichte van de corresponderende intrinsieke
waarde gemeten in Aandelen Koninklijke Olie. Opbasis van de slotkoersen op 2 oktober 2001 (de dag
voorafgaand aan publicatie van het eerste persbericht van Moeara Enim en Fortis Bank inzake het
voorgenomen Bod op Moeara Enim) bedroeg de discount van de Gewone Aandelen circa 7,2%, de
discount van de Oprichtersaandelen circa 11,7%, de discount van de Winstbewijzen circa 11,4% en de
discount van de Certificaten circa 13,9%ten opzichte van de Aandelen Koninklijke Olie.
Grafiek: koers- en discountverloop van een Gewoon Aandeel
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Grafiek: koers- en discountverloop van een Oprichtersaandeel
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Het koersverloop van de Gewone Aandelen, Oprichtersaandelen, Winstbewijzen, Certificaten en de
Aandelen Koninklijke Olie is weergegeven in de bovenstaande grafieken. Rekening houdend met de
respectieve intrinsieke waarden gemeten in Aandelen Koninklijke Olie volgen hieruit de discounts van
de Effecten ten opzichte van de Aandelen Koninklijke Olie op basis van slotkoersen op Euronext. Het
verloopvan deze discounts iseveneens weergegeven in de bovenstaande grafieken.
Voor meer informatie over Koninklijke Olie wordt verwezen naar het jaarverslag over 2000 van
Koninklijke Olie en naar de website van Koninklijke Olie:www.shell.nl.
Ten tijde van hetverschijnen van het Biedingsbericht houdt FortisBankeen economisch belangvancirca
1,3% in Moeara Enim.
Deonderbouwing en motivering van het Bod door Fortis Bank isals volgt:
1.

DeEffecten worden ten opzichtevan decorresponderende intrinsieke waarde gemeten inAandelen
Koninklijke Olie tegen een discount verhandeld. Vanaf 1 januari 1999 tot en met 2 oktober2001,
de dag voor publicatie van het eerste persbericht, heeft de discount van de Gewone Aandelen
tussen de 35,7% en de 4,3%bewogen, de discount van de Oprichtersaandelen tussen 37,9% en
3,1%, de discount van de Winstbewijzen tussen 38,3%en 4,5%en de discount van de Certificaten
tussen41,0%en2,4%.HetBodimpliceert eenverminderingvan dediscounts tot 0,5%ten opzichte
van decorresponderende intrinsieke waarde. Daarnaast neemt deflexibiliteit van beleggers toeom
hun (effecten)portefeuilles te herschikken.

2.

In ruil voor de minder liquide Effecten zullen de Effectenhouders Aandelen Koninklijke Olie
ontvangen. Aandelen Koninklijke Olie behoren tot de meest verhandelde Nederlandse aandelen.

1.4

Definanciering van het Bod

Fortis Bank zal een overeenkomst met Moeara Enim sluiten ter zake van de Kooptransactie, zodra de
algemene vergadering van Aandeelhouders, die onderdeel is van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Effectenhouders, hiertoe toestemming heeft verleend en voorts heeft besloten tot de
uitbreiding van de huidige statutaire doelomschrijving met in algemene zin het beleggen van vermogen
zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en deze statutenwijziging
geëffectueerd is. Krachtens deze koopovereenkomst zal Moeara Enim alle 55.312.000 door haar
gehouden Aandelen Koninklijke Olie aan Fortis Bankverkopen en leveren op 28 december 2001.Fortis
Bank zal op 28 december 2001, met een valutadatum van uiterlijk 29 december 2001, bij wijze van
voorlopige koopsom aan Moeara Enim voor ieder geleverd Aandeel Koninklijke Olie de slotkoers op
Euronextvan datAandeel Koninklijke Olieop28december 2001betalen. Moeara Enimzalde ontvangen
voorlopige koopsom onmiddellijk bij Fortis Bank op deposito plaatsen met valutadatum 29 december
2001 en tegen marktconforme voorwaarden waarbij de rente tenminste 2,75% op jaarbasis zal
bedragen. Indien het Bod gestand wordt gedaan zal Fortis Bank op zo kort mogelijke termijn, maar in
elk geval binnen vijf Beursdagen vanaf de Dag van Gestanddoening (de Dag van Gestanddoening
meegerekend) door middelvan de BlockTrade deAandelen Koninklijke Oliedie niet benodigd zijn voor
de betaling van de Prijs aan de Effectenhouders die hun Effecten onder het Bod hebben aangemeld
(eventueel, naar keuze van Fortis Bank, exclusief deAandelen Koninlijke Olie die staan tegenover 0,5%
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van de Intrinsieke Waarde) verkopen in de markt. In dat geval zal de definitieve koopsom voor de door
Moeara Enim geleverde Aandelen Koninklijke Olie ingevolge de Kooptransactie, na uitvoering van de
BlockTrade,worden vastgesteld opeen prijs perAandeel Koninklijke Oliegelijk aan deBlockTrade Prijs.
Indien Fortis Bank als voorlopige koopsom een lager bedrag heeft betaald dan de definitieve koopsom,
zal Fortis Bank het verschil, vermeerderd met de daarop aangegroeide rente (van een gelijk percentage
alsde rente ten aanzien van het deposito), onverwijld aan Moeara Enimbetalen en zal Moeara Enim dit
onverwijld toevoegen aan voornoemd deposito. Indien Fortis Bank als voorlopige koopsom een hoger
bedrag heeft betaald dan de definitieve koopsom, zal Moeara Enim het verschil, vermeerderd met de
daarop aangegroeide rente (van een gelijk percentage als de rente ten aanzien van het deposito),
onverwijld aan Fortis Bankbetalen. Aldus zal de BlockTrade Prijs dienen omde uiteindelijke opbrengst
(in EUR) van de door Moeara Enim verkochte en geleverde 55.312.000 Aandelen Koninklijke Olie te
bepalen; deze opbrengst vormt het belangrijkste onderdeel van de NettoVermogenswaarde.Voorts isde
BlockTrade Prijs éénvan deelementen, die gebruikt worden omderespectieve Intrinsieke Waarden van
de Effecten, uitgedrukt in Aandelen Koninklijke Olie, te bepalen (zoals vervat in de definitie van
Intrinsieke Waarde).
Inde koopovereenkomst zal Fortis Bankaan Moeara Enim per moment van levering aan Fortis Bankvan
de 55.312.000 Aandelen Koninklijke Olie het recht verlenen om 55.312.000 Aandelen Koninklijke Olie
van Fortis Bank terug te kopen (de call optie) terwijl Moeara Enim aan Fortis Bank per moment van
levering aan Fortis Bank van de Aandelen Koninklijke Olie het recht zal verlenen om 55.312.000
Aandelen Koninklijke Olie aan Moeara Enim terug te verkopen (de put optie). De hiervoor genoemde
calloptie en put optie zijn onmiddellijk uitoefenbaar indien en ophet moment dat FortisBank openbaar
heeft medegedeeld dat zij het Bod niet gestand doet. Deuitoefenprijs van zowel de call optie als de put
optie isgelijk aandevoorlopige koopsom dieFortisBankaan Moeara EnimvoordeAandelen Koninklijke
Olie zal hebben voldaan, vermeerderd met een rente gelijk aan de rente die vanaf (dus inclusief) 29
december 2001tot dedatum van leveringvan deAandelen Koninklijke Olie aan Moeara Enim ingevolge
uitoefening van de call optie of de put optie is aangegroeid op het door Moeara Enim bij Fortis Bank
gehouden deposito en verminderd met (de marktwaarde per voornoemde datum van levering van) de
vruchten ontvangen ten aanzien van de 55.312.000 Aandelen Koninklijke Olie gedurende de periode
vanaf (dus inclusief) 29 december 2001 tot de datum van levering van de Aandelen Koninklijke Olie
ingevolge uitoefening van de call optie of de put optie. Als zekerheid voor de betaling van de
uitoefenprijs ingevalvan uitoefening van dehiervoorgenoemde calloptieofput optie,zalMoearaEnim
aan Fortis Bank een eerste pandrecht op het door haar bij Fortis Bank aangehouden deposito verlenen,
terwijl Fortis Bank als zekerheid voor de levering van de Aandelen Koninklijke Olie in geval van
uitoefening van de call optie of de put optie aan Moeara Enim een eerste pandrecht op de door haar te
verkrijgen 55.312.000 Aandelen Koninklijke Olie zal verlenen. Beide hiervoor genoemde pandrechten
zullen komen te vervallen op het Tijdstip van Gestanddoening.
Fortis Bank zal de door haar te betalen koopsom voor de van Moeara Enim te verwerven Aandelen
Koninklijke Olie financieren uit eigen middelen dan wel geheel of gedeeltelijk via een lening
aangetrokken binnen de Fortis groep.
Indien het Bod gestand wordt gedaan, zal het vermogen van Moeara Enim met ingang van een tijdstip
op 28 december 2001nagenoeg volledig belegd zijn in liquiditeiten en een (mogelijke) vorderingjegens
Fortis Bank tot betaling van de aanvullende koopsom voor de Aandelen Koninklijke Olie. Na betaling
door Fortis Bankvan deze aanvullende koopsom respectievelijk terugbetaling door Moeara Enimvan het
verschil tussen devoorlopige koopsom en de definitieve koopsom injanuari 2002 zalhet vermogen van
Moeara Enim nagenoeg geheel in liquiditeiten belegd zijn. Ter zake van de positie van Effectenhouders
die niet op het Bod ingaan, die zal ontstaan na gestanddoening van het Bod, wordt verwezen naar 'De
situatie na gestanddoening van het Bod'.
Inhet geval dat het Bodnietgestand wordt gedaan, zalMoeara EnimdeAandelen Koninklijke Olie terug
verwerven via uitoefening door haar van de call optie zoals toegekend in de Kooptransactie dan welvia
uitoefening door Fortis Bank van de put optie zoals toegekend in de Kooptransactie, zoals hiervoor
beschreven. Deleveringvan deAandelen Koninklijke Olie door Fortis Bankaan Moeara Enim, die in dat
geval zal plaatsvinden, zal geschieden zonder kosten voor Moeara Enim. Voorts zal Fortis Bank alsdan
deexteme kosten,dieMoearaEnimterzakevanhetBodheeft gemaakt indeperiodevanaf 2oktober2001
tot en met de dag waarop besloten wordt het Bod niet gestand te doen, aan Moeara Enim vergoeden.

1.5

Standpuntbepaling van de directie en de raad van commissarissen van
Moeara Enim met betrekking tot het Bod

De directie en de raad van commissarissen van Moeara Enim hebben het Bod en de voorwaarden
daarvan beoordeeld overeenkomstig hun meermalen kenbaar gemaakt en toegepast beleid met
betrekking tot voorstellen tot een openbaar bod op de Effecten.
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Belangrijk onderdeel van dit beleid is het vereiste dat de mogelijke specifieke fiscale gevolgen van het
Bod voor Moeara Enim respectievelijk de Effectenhouders afdoende geregeld zijn in die zin dat Moeara
Enim en de Effectenhouders niet geconfronteerd worden met fiscale heffingen tengevolge van het Bod
die nadeliger zijn dan deheffingen, die gebruikelijk zijn bij een gestand gedaan en uitgevoerd openbaar
bod op beursgenoteerde effecten. Er bestaan geen afspraken met de Belastingdienst over deze fiscale
gevolgen. In plaats daarvan heeft Fortis Bank de Vrijwaring, die integraal opgenomen is onder 'Fiscale
aspecten van het Bod', afgegeven. Directie en raad van commissarissen van Moeara Enim zijn van
mening dat deVrijwaring voldoet aan het hiervoor genoemde vereiste. Zoals uit het voorgaande en uit
de tekst van de Vrijwaring blijkt betekent de Vrijwaring uitdrukkelijk niet dat de Effectenhouders met
geen enkele fiscale heffing geconfronteerd kunnen worden. IndeVrijwaring iseen zovolledig mogelijke
beschrijving opgenomen van de Nederlandse fiscale gevolgen van het Bod voor bepaalde groepen
Effectenhouders. Aangezien een dergelijke beschrijving geen rekening kan houden met de financiële en
fiscale positie van de individuele Effectenhouder en voorts geen acht kan slaan op eventuele fiscale
heffingen op basis van buitenlandse wetgeving, bevelen de directie en de raad van commissarissen van
Moeara Enim iedere Effectenhouder aan advies in te winnen van een financieel adviseur en
belastingadviseur.
Een ander belangrijk aspect van het Bod, dat de directie en de raad van commissarissen van Moeara
Enim in overweging genomen hebben, is de Prijs, meer speciaal de discount die hierin gelegen is ten
opzichte van de intrinsieke waarde van de Effecten. Directie en raad van commissarissen van Moeara
Enim hebben de hoogte van de in het Bod gelegen discount met name afgewogen tegen (i) het feit, dat
een welslagen van het Bod een aanzienlijke toename van de verhandelbaarheid van het desbetreffende
effectenbezit van de Effectenhouders zal betekenen en de discounts, die gelegen waren in de
beurskoersen van de Effecten ten opzichte van de intrinsieke waarde daarvan, in belangrijke mate zal
doen afnemen, en (ii) de mogelijkheid van liquidatie van Moeara Enim met ingang van 2006 en de
hoogtevan de in dat kader aan Effectenhouders teverrichten uitkering. Opgrond van de huidige fiscale
wetgeving ishet met ingangvan 2006 mogelijk omMoeara Enim te liquideren zonder dat Moeara Enim
(vennootschaps)belasting verschuldigd is over de liquidatieuitkeringen aan de Effectenhouders, terwijl
voorts geen (dividend)belasting behoeft te worden ingehouden op het geheel dan wel een belangrijk
deel van de liquidatieuitkeringen. Derhalve komen op deze liquidatieuitkeringen ten opzichte van de
intrinsieke waarde van de Effecten in beginsel uitsluitend de liquidatiekosten in mindering. Voorts
hebben de directie en raad van commissarissen van Moeara Enim bij hun beraadslagingen over het Bod
betrokken dat een niet onaanzienlijk aantal van de Effectenhouders er blijk van gegeven heeft dat zij
belang hechten aan een grotere verhandelbaarheid en vermindering van de discounts gelegen in de
beurskoersen van de Effecten.
Deze overwegingen hebben de directie en de raad van commissarissen van Moeara Enim geleid tot het
besluit om het Bod te ondersteunen en met hun aanbeveling ter bespreking voor te leggen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van Effectenhouders.
Dehiervoor omschreven standpuntbepaling van de directie en de raad van commissarissen van Moeara
Enimheeft uitdrukkelijk geen betrekkingopdePrijsvoordeCertificaten, daar dienietmet medewerking
van Moeara Enim zijn uitgegeven.
In geval van Gestanddoening van het Bod en na de Betaaldatum zal een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van Moeara Enim, waartoe ook houders van Oprichtersaandelen,
Winstbewijzen en Certificaten toegang hebben, gehouden worden ter benoeming van één of meer
nieuwe directieleden en commissarissen; de huidige directeur en commissarissen van Moeara Enim
zullen tijdens die vergadering aftreden.

1.6

De situatie na gestanddoening van het Bod

Ingevalvan gestanddoening vanhetBodzalhetvermogen van Moeara Enimmetingangvaneen tijdstip
op 28december 2001nagenoeg volledigbelegd zijn in liquiditeiten en een (mogelijke) vorderingjegens
Fortis Bank tot betaling van de aanvullende koopsom voor de Aandelen Koninklijke Olie. Na betaling
door FortisBankvan deze aanvullende koopsom respectievelijk terugbetaling door Moeara Enimvan het
verschil tussen devoorlopige koopsom en de definitieve koopsom injanuari 2002 zal het vermogen van
Moeara Enim nagenoeg geheel in liquiditeiten belegd zijn. DeEffectenhouders die niet op het Bod zijn
ingegaan, zullen derhalve niet meer indirect in Aandelen Koninklijke Olie beleggen doch vooralsnog
indirect beleggen in liquiditeiten.
Fortis Bank beoogt 100%van de Effecten in Moeara Enim te verwerven en aldus 100% aandeelhouder
van Moeara Enim te worden. Fortis Bank overweegt om, na de Betaaldatum, een uitkoopprocedure als
bedoeld in artikel 2:92a Burgerlijk Wetboek te starten, teneinde 100% van het geplaatste aandelenkapitaal van Moeara Enim teverwerven. Tevensbehoudt Fortis Bankzich het rechtvoor- al dan niet in
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combinatie met een juridische fusie, splitsing of uitkoopprocedure - om Moeara Enim in een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten, dan wel om één of meerdere voorstellen tot
wijziging van de statuten van Moeara Enim aan de Aandeelhouders voor te leggen waarbij de
vennootschapsrechtelijke- en de aandelenstructuur van Moeara Enim, waaronder de aan de diverse
soorten Effecten toegekende rechten op winstuitkeringen, worden gewijzigd. Voorts kan het
beleggingsbeleid van Moeara Enim aan wijziging onderhevig zijn. De rechten die aan de houders van
Oprichtersaandelen enWinstbewijzen zijn toegekend, zoalsbepaald indeartikelen 8lid 3en 9lid 3van
de statuten van Moeara Enim, zullen in alle gevallen worden gerespecteerd.
Het ligt in de bedoeling om spoedig na de Betaaldatum een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van Moeara Enim, waartoe ook de houders van Oprichtersaandelen, Winstbewijzen en
Certificaten toegang zullen hebben, bijeen te roepen om een voorstel tot benoeming van nieuwe
directieleden en commissarissen, op voorstel van de directie van Moeara Enim en na voorafgaande
bindende voordracht door de raad van commissarissen, aan deAandeelhouders van Moeara Enim voor
te leggen, alsmede te komen tot volledige décharge van de huidige directeur en commissarissen die
tijdens die vergadering hun functie zullen neerleggen.
Afhankelijk vanhet aantal Effecten datFortisBankopdeBetaaldatum zalhebbenverworven, heeft Fortis
Bank het voornemen om op enig moment na de Betaaldatum met de Effectenbeurs overleg te plegen
over de eventuele beëindiging van de beursnoteringen van de Effecten aan Euronext.

1.7 Fiscaleaspecten van het Bod
1.7.1 Beschrijving fiscale aspecten

Hierna worden de belangrijkste Nederlandse fiscale gevolgen voor Effectenhouders, die ingaan op het
Bod, behandeld.
Het navolgende is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving, zoals die vóór de datum van het Biedingsbericht gepubliceerd is,en op dejurispmdentie met betrekking tot deze Nederlandse wetgeving.
Benadmkt wordt dat niet alle mogelijke fiscale gevolgen van het Bod zullen worden behandeld. Het
onderstaande behelst geenfiscaal adviesenEffectenhouders, inhetbijzonder Effectenhouders diebuiten
Nederland woonachtig of gevestigd zijn, wordt aangeraden zich over de voor hen specifieke fiscale
aspecten van het Bod te verstaan met hun eigen belastingadviseur.
Nederlandse particuliere Effectenhouders; beleggers

Een particuliere Effectenhouder, die inwoner1 isvan Nederland, die ter zake van de door hem onder het
Bodaangemelde Effecten geen belastbaar resultaat uitoverigewerkzaamheden geniet, diedeze Effecten
niet rekent enooknietbehoort terekenen tot hetvermogen van een (mede) voor zijn rekening gedreven
ondememing, die deze Effecten niet rekent en ook niet dient te rekenen tot het vermogen van een
ondememing waartoe hij - anders dan als ondernemer of aandeelhouder - medegerechtigd is en die
evenmin een aanmerkelijk belang in Moeara Enim bezit, zal ter zake van de gestanddoening en/of
uitvoering van het Bod als zodanig, geen Nederlandse belasting verschuldigd zijn.
Nederlandse particuliere Effectenhouders; resultaat uit overige werkzaamheden

Een particuliere Effectenhouder, die inwoner2 isvan Nederland, en die ter zake van de door hem onder
het Bod aangemelde Effecten belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden geniet, realiseert een uit
hoofde van de Nederlandse inkomstenbelasting belastbaar resultaat ter grootte van (maximaal) het
verschil tussen de door de Belastingdienst of, in geval van geschil, door de bevoegde rechterlijke
instantie vast te stellen waarde van de uit hoofde van het Bod verkregen Aandelen Koninklijke Olie en
de voor toepassing van afdeling 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 geldende fiscale boekwaarde
van de onder het Bod aangemelde Effecten. Dezeparticuliere Effectenhouder isderhalve ter zakevan de
gestanddoening en/of uitvoeringvan het Bodalszodanig, Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd
over voornoemd belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden.

1

Hieronder wordt mede verstaan een particuliere Effectenhouder, die geacht wordt inwoner van Nederland te zijn dan wel die
geopteerd heeft om inNederland alsinwoner belast teworden.

2

Hieronder wordt mede verstaan een particuliere Effectenhouder, die geacht wordt inwoner van Nederland te zijn dan wel die
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Nederlandse particuliere Effectenhouders; ondernemers/medegerechtigden

Een particuliere Effectenhouder, die inwoner3 is van Nederland, en die door hem onder het Bod
aangemelde Effecten rekent of dient te rekenen tot het vermogen van een (mede) voor zijn rekening
gedreven onderneming dan wel deze Effecten rekent of dient te rekenen tot het vermogen van een
onderneming waartoe hij- anders dan alsondernemer ofaandeelhouder - medegerechtigd is, realiseert
een uit hoofde van de Nederlandse inkomstenbelasting belastbare winst ter grootte van het verschil
tussen de door de Belastingdienst of, in geval van geschil, door de bevoegde rechterlijke instantie vast
te stellen waarde van de uit hoofde van het Bod verkregen Aandelen Koninklijke Olie en de geldende
fiscale boekwaarde van de door hem onder het Bod aangemelde Effecten. Deze particuliere
Effectenhouder is derhalve ter zake van de gestanddoening en/of uitvoering van het Bod als zodanig,
Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd over voornoemde belastbare winst.
Er is echter voorshands geen Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd indien deze particuliere
Effectenhouder ter zake van de uit hoofde van het Bod ontvangen Aandelen Koninklijke Olie de
'milgedachte' zoals neergelegd in de zogenoemde 'ruilarresten' of de herinvesteringsreserve kan
toepassen. De Belastingdienst heeft zich in het verleden op het standpunt gesteld dat naar zijn oordeel
bij de huidige stand van de wet en jurisprudentie, een beroep op de milgedachte en/of de
herinvesteringsreserve naar verwachting niet zal worden gehonoreerd door de belastingrechter.
Nederlandse particuliere Effectenhouders; aanmerkelijk belanghouders

Een particuliere Effectenhouder, die inwoner4 is van Nederland, en wiens ter zake van de door hem
onder het Bod aangemelde Effecten behoren tot een aanmerkelijk belang, realiseert een uit hoofde van
de Nederlandse inkomstenbelasting belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang ter grootte van het
verschiltussen dedoor deBelastingdienst of, ingevalvan geschil,door debevoegde rechterlijke instantie
vast te stellen waarde van de uit hoofde van het Bod verkregen Aandelen Koninklijke Olie en de voor
toepassing van afdeling 4.6.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 geldende verkrijgingsprijs van de
door hem onder het Bod aangemelde Effecten. Deze Effectenhouder is derhalve ter zake van de
gestanddoening en/of uitvoeringvan het Bodalszodanig, Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd
over voornoemd inkomen uit aanmerkelijk belang.
Nederlandse Effectenhouders; niet-vennootschapsbelastingplichtige lichamen enfiscale
beleggingsinstellingen

Voor Nederlandse niet-vennootschapsbelastingplichtige lichamen en fiscale beleggingsinstellingen in de
zin van artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geldt dat zij ter zake van de door hen onder
het Bodaangemelde Effecten geen Nederlandsevennootschapsbelasting verschuldigd zijn alsgevolgvan
de gestanddoening en/of uitvoering van het Bod als zodanig. Een fiscale beleggingsinstelling die ingaat
op het Bod kan een behaalde boekwinst doteren aan de herbeleggingsreserve.
Nederlandse Effectenhouders; vennootschapsbelastingplichtige lichamen niet zijndefiscale
beleggingsinstellingen

InNederland gevestigde lichamen die zijn onderworpen aan deheffing vanvennootschapsbelasting, niet
zijnde fiscale beleggingsinstellingen in dezin van artikel 28Wetop devennootschapsbelasting 1969,en
buitenlandse lichamen die de Effecten rekenen tot het vermogen van een (mede) voor hun rekening
gedreven Nederlandse onderneming, realiseren ter zake van de door hen onder het Bod aangemelde
Effecten een uit hoofde van deNederlandse vennootschapsbelasting belastbare winst ter grootte van het
verschil tussen de door de Belastingdienst of, in geval van geschil, door de bevoegde rechterlijke
instantie vast te stellen waarde van de uit hoofde van het Bod verkregen Aandelen Koninklijke Olie en
de geldende fiscale boekwaarde van de door hen onder het Bod aangeboden Effecten. Deze Effectenhouders zijn derhalve ter zake van de gestanddoening en/of uitvoering van het Bod als zodanig,
Nederlandse vennootschapsbelasting verschuldigd over voornoemde belastbare winst. Dit is alleen
anders,indien envoor zoveropdeze belastbare winst dedeelnemingsvrijstelling inde zinvan artikel 13
Wetop devennootschapsbelasting 1969van toepassingis.
Er is echter voorshands geen Nederlandse vennootschapsbelasting verschuldigd indien deze
Effectenhouders ter zake van de uit hoofde van het Bod ontvangen Aandelen Koninklijke Olie de
'milgedachte' zoals neergelegd in de zogenoemde 'ruilarresten' of de herinvesteringsreserve kunnen
toepassen. De Belastingdienst heeft zich in het verleden op het standpunt gesteld dat naar zijn oordeel
bij de huidige stand van de wet en jurisprudentie, een beroep op de milgedachte en/of de
herinvesteringsreserve naar verwachting niet zalworden gehonoreerd door de belastingrechter.
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Buitenlandse Effectenhouders
Een Effectenhouder, die geen inwoner is van Nederland 5 , die ter zake van de door hem onder het Bod
aangemelde Effecten geen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland geniet, die deze
Effecten niet rekent en ook niet dient te rekenen tot een in Nederland gelegen vaste inrichting van een
(mede) voor zijn rekening gedreven onderneming, die deze Effecten niet rekent en ook niet dient te
rekenen tot het vermogen van een in Nederland gelegen vaste inrichting van een onderneming waartoe
hij - anders dan als ondernemer of aandeelhouder - medegerechtigd isen die evenmin een aanmerkelijk
belang in Moeara Enim bezit, zal ter zake van de gestanddoening en/of uitvoering van het Bod als
zodanig, geen Nederlandse belasting verschuldigd zijn.
1.7.2 Vrijwaring
Hierna volgt de letterlijke tekst van de Vrijwaring:
VR/JWAiUiVG
Ondergetekende, Fortis Bank (Nederland) N.V, een naamloze vennootschap met haar zetel te Rotterdam
('Fortis Bank');
INAANMERKING NEMENDE:
A.

dat Fortis Bank een openbaar bod (het 'Bod') zal uitbrengen op alle effecten in N.V. Petroleum
Maatschappij 'Moeara Enim' (de Vennootschap');

B.

dat ten aanzien van het Bod een biedingsbericht beschikbaar zal worden gesteld (het 'Biedingsbericht');

C.

dat ten aanzien van de fiscale aspecten van het Bod op dit moment geen overeenstemming is bereikt
met de Belastingdienst;

D.

dat Fortis Bank bereid is mogelijke negatieve fiscale gevolgen van het Bod aan de houders van effecten
in de Vennootschap (de 'Effectenhouders') dan wel aan de Vennootschap zelf te vergoeden, onder de
voorwaarden zoals uiteengezet in deze vrijwaring;

VERKLAARTHET NAVOLGENDE:
1.

Definities

1.1 Termen die in deze vrijwaring met een hoofdletter zijn geschreven hebben dezelfde betekenis als de in
het Biedingsbericht gedefinieerde termen.
2.

Vrijwaring ten aanzien van de Vennootschap

2.1 Fortis Bank vrijwaart de Vennootschap tegen en verklaart dat zij de Vennootschap schadeloos zal stellen
voor Nederlandse dividend- en/of vennootschapsbelasting (inclusief de zogenoemde 'surtax') dan wel
enige andere heffing van belasting op basis van een wijziging in de Nederlandse wetgeving die na de
datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht van kracht wordt, die op enigerlei wijze in
relatie staat tot het voorbereiden, het uitbrengen van het Bod, de gestanddoening of de uitvoering
daarvan, waaronder begrepen de verkoop en levering van de Aandelen Koninklijke Olie door de
Vennootschap aan FortisBank, abmede de eventuele verkoop en levering vanAandelen Koninklijke Olie
door Fortis Bank aan de Vennootschap ingevolge de tot de Kooptransactie behorende call optie of put
optie, indien die dividend- en/of vennootschapsbelasting (inclusief de zogenoemde 'surtax') dan wel
andere heffing van belasting niet verschuldigd zou zijn indien het Bod niet zou zijn voorbereid,
uitgebracht, gestand gedaan of uitgevoerd, doch met uitzondering van de dividend- en/of
vennootschapsbelasting (inclusief de zogenoemde 'surtax'), die de Vennootschap vanaf 1januari 2002
verschuldigd zal zijn over (uitgekeerde) winsten (de 'Fiscale Claims Vennootschap').
2.2 De Vennootschap zal Fortis Bank terstond schriftelijk in kennis stellen zodra zij bekend isgeworden met
hetfeit dat de Belastingdienst voornemens is de Vennootschap één of meerdere van de in artikel 2.1
genoemde Fiscale Claims Vennootschap op te leggen. Zo spoedig mogelijk na deze in kennis stelling
zullen de Vennootschap en Fortis Bank met elkaar overleg voeren over de te ondernemen actie. De
Vennootschap zalFortis Bank in degelegenheid stellen om tegen dergelijke Fiscale Claims Vennootschap
voor eigen rekening en risico, doch op naam van de Vennootschap verweer te voeren. De Vennootschap
Hieronder wordt mede verstaan een particuliere Effectenhouder, die geacht wordt inwoner van Nederland te zijn dan wel die
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zalFortisBank toegang verschaffen tot alle boeken en bescheiden die voor dat doeleinde nuttig mochten
zijn, gedurende normale werktijden en terplaatse waar deze boeken en bescheiden normaal gesproken
worden bewaard, met het recht om kopieën daarvan te maken of uittreksels daarvan te nemen. Indien
FortisBank ervoor kiest verweer te voeren zal Fortis Bank geheel naar eigen discretiegerechtigd zijn om
enige actie te ondernemen die naar haar oordeel noodzakelijk of bevorderlijk is voor verdediging tegen
de betreffende Fiscale Claim(s) Vennootschap. Indien Fortis Bank er niet voor kiest het verweer te
voeren, is de Vennootschap gehouden Fortis Bank terstond kopieën te sturen van alle correspondentie
en overige stukken ten aanzien van de Fiscale Claims Vennootschap en is de Vennootschap slechts
gerechtigd overeenstemming met deBelastingdienst te treffen na schriftelijke goedkeuring hiervan door
Fortis Bank.
3.

Vrijwaring ten aanzien van de Effectenhouders

3.1 Fortis Bank vrijwaart de Effectenhouders tegen en verklaart dat zij de Effectenhouders schadeloos zal
stellen voor enige Nederlandse belasting, meer speciaal de Nederlandse inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting en/of dividendbelasting, die een Effectenhouder, die zijn Effecten heeft
aangemeld onder het Bod, verschuldigd is ter zake van de aanmelding van zijn Effecten onder het Bod
respectievelijk de gestanddoening en/of de uitvoering van het Bod, voor zover deze Nederlandse
belasting in totaliteit hoger is dan de Nederlandse belasting die de desbetreffende Effectenhouder ter
zake van de aanmelding van zijn Effecten onder het Bod respectievelijk de gestanddoening en/of de
uitvoering van hetBod overeenkomstig hetgeen hierna in artikel 3.2 isvermeld, verschuldigd is ter zake
van deze aanmelding, gestanddoening en/of uitvoering (de 'Fiscale Claims Effectenhouders').
3.2 De Effectenhouders zijn ter zake van de aanmelding van hun Effecten onder het Bod respectievelijk de
gestanddoening en/of uitvoering van het Bod Nederlandse belasting, meer speciaal Nederlandse
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en/of dividendbelasting, verschuldigd als volgt:
Alle Effectenhouders
Een Ejfectenhouder is ter zake van de aanmelding van zijn Effecten onder het Bod geen Nederlandse
belasting verschuldigd indien geen gestanddoening en uitvoering van het Bod volgt. Een Effectenhouder
is ter zake van de gestanddoening en/of uitvoering van het Bod geen Nederlandse dividendbelasting
verschuldigd.
Nederlandse particuliere Effectenhouders; beleggers
Een particuliere Effectenhouder, die inwoner is van Nederland (daaronder mede begrepen een
particuliere Effectenhouder diegeacht wordt inwoner van Nederland tezijn dan welgeopteerd heeft om
in Nederland als inwoner belast te worden), die ter zake van de door hem onder het Bod aangemelde
Effecten geen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden geniet, die deze Effecten niet rekent en
ook niet behoort te rekenen tot het vermogen van een (mede) voorzijn rekeninggedreven onderneming,
die deze Effecten niet rekent en ook niet dient te rekenen tot het vermogen van een onderneming
waartoe hij - anders dan als ondernemer of aandeelhouder - medegerechtigd is en die evenmin een
aanmerkelijk belang in de Vennootschap bezit, is ter zake van de gestanddoening en/of uitvoering van
het Bod als zodanig, geen Nederlandse belasting verschuldigd.
Nederlandse particuliere Effectenhouders; overige werkzaamheden
Een particuliere Effectenhouder, die inwoner is van Nederland (daaronder mede begrepen een
particuliere Effectenhouder diegeacht wordt inwoner van Nederland te zijn dan welgeopteerd heeft om
in Nederland als inwoner belast te worden) en die ter zake van de door hem onder het Bod aangemelde
Effecten belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden geniet, realiseert een uit hoofde van de
Nederlandse inkomstenbelasting belastbaar resultaat tergrootte van (maximaal) het verschil tussen de
door de Belastingdienst of, ingeval van geschil, door de bevoegde rechterlijke instantie vast te stellen
waarde van de uit hoofde van het Bod verkregen Aandelen Koninklijke Olie en de voor toepassing van
afdeling 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 geldende fiscale boekwaarde van de door hem onder
het Bod aangemelde Effecten. Deze Effectenhouder is derhalve ter zake van de gestanddoening en/of
uitvoering van het Bod als zodanig, Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd over voornoemd
belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden.
Nederlandse particuliere Effectenhouders; ondernemers/medegerechtigden
Een particuliere Effectenhouder, die inwoner is van Nederland (daaronder mede begrepen een
particuliere Effectenhouder diegeacht wordt inwoner van Nederland tezijn dan welgeopteerd heeft om
in Nederland als inwoner belast te worden), en die de door hem onder het Bod aangemelde Effecten
rekent of dient te rekenen tot het vermogen van een (mede) voor zijn rekening gedreven onderneming
dan wel deze Effecten rekent of dient te rekenen tot het vermogen van een onderneming waartoe hij anders dan als ondememer of aandeelhouder - medegerechtigd is, realiseert een uit hoofde van de
Nederlandse inkomstenbelasting belastbare winst ter grootte van het verschil tussen de door de

32

Belastingdienst of, ingeval van geschil, door de bevoegde rechterlijke instantie vast testellen waarde van
de uit hoofde van het Bod verkregen Aandelen Koninklijke Olie en de geldende fiscale boekwaarde van
de door hem onder het Bod aangemelde Effecten. Deze Effectenhouder is derhalve ter zake van de
gestanddoening en/of uitvoering van het Bod als zodanigNederlandse inkomstenbelasting verschuldigd
over voornoemde belastbare winst'.
Nederlandse particuliere Effectenhouders, die een aanmerkeliik belang in de Vennootschap bezitten
Een particuliere Effectenhouder, die inwoner is van Nederland (daaronder mede begrepen een
particuliere Effectenhouder diegeacht wordt inwoner van Nederland te zijn dan welgeopteerd heeft om
in Nederland als inwoner belast te worden) en wiens ter zake van de door hem onder het Bod
aangemelde Effecten behoren tot een aanmerkelijk belang, realiseert een uit hoofde van de Nederlandse
inkomstenbelasting belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang ter grootte van het verschil tussen de
door de Belastingdienst of, ingeval van geschil, door de bevoegde rechterlijke instantie vast te stellen
waarde van de uit hoofde van het Bod verkregen Aandelen Koninklijke Olie en de voor toepassing van
afdeling 4.6.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 geldende verkrijgingsprijs van de door hem onder
het Bod aangemelde Effecten. Deze Effectenhouder is derhalve ter zake van de gestanddoening en/of
uitvoering van het Bod als zodanig Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd over voornoemd
belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.
Effectenhouders, die Nederlandse niet-vennootschapsbelastingplichtige lichamen of
beleggingsinstellingen zijn
Voor Effectenhouders, die Nederlandse niet-vennootschapsbelastingplichtige lichamen of beleggingsinstellingen in de zin van artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zijn, geldt dat zij geen
Nederlandse belasting verschuldigd zijn ter zake van de gestanddoening en/of uitvoering van het Bod
als zodanig.
Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige Effectenhouders, niet zijnde beleggingsinstellingen
in de zin van artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Een Effectenhouder, zijnde een in Nederland gevestigd lichaam2 dat onderworpen is aan de heffing van
Nederlandse vennootschapsbelasting of een buitenlands lichaam dat de onder het Bod aangemelde
Effecten rekent tot het vermogen van een (mede) voor haar rekening gedreven Nederlandse
onderneming, realiseert een uit hoofde van de Nederlandse vennootschapsbelasting belastbare winst ter
grootte van het verschil tussen de door de Belastingdienst of, ingeval van geschil, door de bevoegde
rechterlijke instantie vast te stellen waarde van de uit hoofde van het Bod verkregen aandelen
Koninklijke Olie en de geldende fiscale boekwaarde van de door haar onder het Bod aangemelde
Effecten. Deze Effectenhouder is derhalve ter zake van de gestanddoening en/of uitvoering van het Bod
als zodanig Nederlandse vennootschapsbelasting verschuldigd over voomoemde belastbare winst. Dit is
alleen anders, indien en voorzover opdeze belastbare winst dedeelnemingsvrijstelling exartikel 13 Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is.3
Buitenlandse Effectenhouders
Een Effectenhouder, die niet een inwoner is van Nederland (en evenmin geacht wordt inwoner van
Nederland te zijn dan wel geopteerd heeft om in Nederland als inwoner belast te worden), die ter zake
van de door hem onder het Bod aangemelde Effecten geen belastbaar resultaat uit overige
werkzaamheden in Nederland geniet, die de Effecten niet rekent en ook niet behoort te rekenen tot een
in Nederland gelegen vaste inrichting van een (mede) voor zijn rekening gedreven onderneming, die de
Effecten niet rekent en ook niet dient te rekenen tot het vermogen van een in Nederland gelegen vaste
inrichting van een ondememing waartoe hij - anders dan als ondernemer of aandeelhouder - medegerechtigd is en die evenmin een aanmerkelijk belang in de Vennootschap bezit, zal ter zake van de
gestanddoening en/of uitvoering van het Bod als zodaniggeen Nederlandse belasting verschuldigd zijn.
' Er isechter voorshands geen Nederlandse belasting verschuldigd indien de betrokken particuliere Effectenhouder ter zakevan de
uit hoofde van het Bod ontvangen Aandelen Koninklijke Oliede 'rullgedachte' zoals neergelegd indezogenoemde 'ruilarresten' of
de herinvesteringsreserve kan toepassen. Onder 'ruilarresten' wordt in ieder geval verstaan de arresten van de Hoge Raad der
Nederlanden, gepubliceerd als volgt: BNB 1954/354, BNB 1968/196, BNB 1990/127, BNB 1997/75 en BNB 1999/321. Onder
herinvesteringsreserve wordt verstaan de reserve bedoeld in artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001.De Belastingdienst heeft
zichinhetverledenop het standpunt gestelddat naarzijnoordeel bijdehuidigestandvandewet enjurisprudentie, eenberoep op
de rullgedachte en/of de herinvesteringsreserve naar verwachting niet zalworden gehonoreerd door de belastingrechter.
2

Niet zijndeeen beleggingsinstelling indezinvan artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

3

Er is echter voorshands geen Nederlandse belasting verschuldigd indien de betrokken Effectenhouder ter zake van het Bod de
'rullgedachte' zoals neergelegd in de zogenoemde 'ruilarresten' of de herinvesteringsreserve kan toepassen. Onder ruilarresten
wordt in ieder geval verstaan de arresten van de Hoge Raad der Nederlanden, gepubliceerd als volgt: BNB 1954/354, BNB
1968/196, BNB 1990/127, BNB 1997/75 en BNB 1999/321.Onder herinvesteringsreserve wordt verstaan de reserve bedoeld in
artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001. De Belastingdienst heeft zich in het verleden op het standpunt gesteld dat naar zijn
oordeel bij de huidige stand van de wet en jurisprudentie, een beroep op de milgedachte en/of de herinvesteringsreserve naar
verwachting niet zalworden gehonoreerd door de belastingrechter.
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3.3 De in artikel 3.1 genoemde vrijwaring en schadeloosstelling wordt gegeven onder de volgende voorwaarde:
DeEffectenhouder zal FortisBank terstond schriftelijk in kennis stellen zodra hij bekend isgeworden
met hetfeit dat deBelastingdienst voomemens isdeEffectenhouder één ofmeerdere van de in artikel
3.1 genoemde Fiscale Claims Effectenhouders op te leggen. Zo spoedig mogelijk na deze in kennis
stellingzullen deEffectenhouder enFortisBank metelkaar overlegvoeren overdeteondernemen actie.
De Effectenhouder zal Fortis Bank in de gelegenheid stellen om tegen dergelijke Fiscale Claims
Effectenhouders voor eigen rekeningen risico, doch op naam van deEffectenhouder verweer tevoeren.
De Effectenhouder zal Fortis Bank toegang verschaffen tot alle boeken en bescheiden die voor dat
doeleinde nuttig mochten zijn, gedurende normale werktijden en ter plaatse waar deze boeken en
bescheiden normaal gesproken worden bewaard, met het recht om kopieën daarvan te maken of
uittreksels daarvan te nemen. Indien Fortis Bank ervoor kiestverweer tevoeren zal FortisBankgeheel
naar eigen discretiegerechtigd zijn om enige actie te ondernemen die naar haar oordeel noodzakelijk
ofbevorderlijk isvoor verdediging tegen de betreffende Fiscale Claim(s) Effectenhouders. Indien Fortis
Bank er niet voor kiest het verweer te voeren, is de Effectenhouder gehouden Fortis Bank terstond
kopieën te sturen van alle correspondentie en overige stukken ten aanzien van de Fiscale Claims
Effectenhouders en is deEffectenhouder slechts gerechtigd overeenstemming met de belastingdienst te
treffen na schriftelijke goedkeuring hiervan doorFortisBank.
3.4 Ditartikel3enartikel4behelzen eenonherroepelijk derdenbeding ten behoevevanEffectenhouders ab
bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek, welk derdenbeding door de respectieve Effectenhouders
geacht zal zijn te zijn aanvaard door hetfeit en op het moment dat zijhun Effecten aanmelden in het
kader van hetBod.
3.5 Tervermijding van misverstanden wordt hierbij uitdrukkelijk bepaald dat de in artikel 3.1 genoemde
vrijwaring en schadeloosstelling ten behoeve van Effectenhouders zich niet uitstrekken tot enige
dividend- en/of vennootschapsbelasting (inclusief dezogenoemde 'surtax'), diede Vennootschap na 31
december 2001 verschuldigd zal worden over (uitgekeerde) winsten vanwege het verlies van de status
vanfiscalebeleggingsinstelling tengevolge van degestanddoening en/of uitvoering van hetBod.
4

Rente, Boete en Kosten

4.1 Onder devrijwaring enschadeloosstelling ab bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 zijn begrepen de mogelijke
rente en boete(s), diedeVennootschap respectievelijk debetrokken Effectenhouder(s) verschuldigd zijn
ter zake van de Fbcale Claims Vennootschap respectievelijk de Fbcale Claims Effectenhouders en de
kosten die deVennootschap respectievelijk debetrokken Effectenhouder(s) maken indien envoorzover
zijzelf verweer tegen deFbcale Claims Vennootschap respectievelijk deFiscale Claims Effectenhouders
moeten voeren indien Fortis Bank er niet voor kiest zelf verweer te voeren doch evenmin instemt met
een overeenstemming tussen de Vennootschap respectievelijk de betrokken Effectenhouder(s) en de
Belastingdienst ter zake van deFiscale Claims Vennootschap respectievelijk deFiscale Claims Effectenhouders.
5

Betaling en subrogatie

5.1 Fortis Bank isgehouden de betaling ingevolge haar verplichtingen uit hoofde van artikel 2.1, artikel
3.1 enartikel4.1 teverrichten uiterlijk binnen 14dagen na dedagwaaropdebetreffende FbcaleClaim
Vennootschap dan wel de betreffende Fbcale Claim Effectenhouders onherroepelijk b komen vast te
staan, met dien verstande dat kosten van verweer als bedoeld in artikel 4 die de Vennootschap respectievelijk debetrokken Effectenhouder(s) maken, betaald dienen teworden telkensbinnen 14dagen nadatzijdoordeVennootschap respectievelijk debetrokken Effectenhouder(s) verschuldigdzijn geworden.
5.2 Vanaf het moment dat Fortis Bank de in 5.1 genoemde betaling(en) - uitgezonderd de kosten van
verweer- heeft verricht, zalFortisBankzijn gesubrogeerd in deeventuelerechten van deVennootschap
respectievelijk de betreffende Effectenhouder ten aanzien van de betreffende Fbcale Claim(s)
Vennootschaprespectievelijk debetreffende FbcaleClaim(s)Effectenhouders, waaronder begrepen,doch
niet uitsluitend, een mogelijke proceskostenveroordeling ten gunste van de Vennootschap of de
betreffende Effectenhouder(s) in verband met deFbcale Claim(s) Vennootschap ofde Fiscale Claim(s)
Effectenhouders of andere rechten die de Vennootschap dan wel de betreffende Effectenhouder mocht
hebben, bijvoorbeeld in geval Fortb Bank besluit de Fbcale Claim(s) Vennootschap of de Fiscale
Claim(s) Effectenhouders tevoldoen voordat dezeonherroepelijk zijn geworden.
6

Omvang van de vrijwaring

6.1 Deze vrijwaring b niet van toepassing op Fiscale Claims Vennootschap en Fbcale Claims Effecten-
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houders, die het directe gevolg zijn van een wijziging in de Nederlandse wetgeving, die niet gebaseerd
is op een voorstel dat gepubliceerd of anderszins algemeen bekend was vóór de datum van
verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht en die van kracht wordt op of na de datum van
verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht, dan wel het directe gevolg zijn van een interpretatie van
de op de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht bestaande Nederlandse wetgeving, die
afwijkt van de op de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht gangbare interpretatie
daarvan en die het directe gevolg is van een op of na de datum van verkrijgbaarstelling van het
Biedingsbericht gepubliceerde uitspraak van de hoogste bevoegde rechterlijke instantie, mits deze
gewijzigde wetgeving respectievelijk deze gewijzigde interpretatie van bestaande wetgeving een
algemene strekking heeft. Onder 'algemene strekking' is te dezen te verstaan dat de betrokken Fiscale
Claims Vennootschap respectievelijk Fiscale Claims Effectenhouders ook zouden zijn ontstaan op grond
van het enkele feit dat de Vennootschap de Aandelen Koninklijke Olie buiten het kader van een
openbaar bod op de Effecten, zonder verlies van de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zou hebben verkocht respectievelijk de betrokken
Effectenhouders hun Effecten buiten het kader van een openbaar bod op de Effecten ter beurze zouden
hebben verkocht.
7

Looptijd

7.1 Deze vrijwaring vervalt 1 januari 2010.
7.2 Na verval van deze vrijwaring kunnen de Vennootschap en de Effectenhouders geen enkele aanspraak
meer makenjegens Fortis Bank uit hoofde van deze vrijwaring, behoudens voor zover de Vennootschap
of de betreffende Effectenhouder(s) reeds vóór die vervaldatum één of meerdere Fiscale Claim(s)
Vennootschap respectievelijk Fbcale Claim(s) Effectenhouders bij Fortb Bank hadden ingediend.
8

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1 Deze vrijwaring wordt beheerst door Nederlands recht.
8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze vrijwaring zullen worden beslecht door
de bevoegde rechter te Amsterdam.
Ondertekend teAmsterdam in tweevoud, op 21 november 2001
Fortis Bank (Nederland) N.V.

1.8 Devereisteverklaringen volgens het Bte
Moeara Enim (alleen met betrekking tot de onderwerpen 1, 5, 7, 8 en 9) en Fortis Bank doen hierbij de
volgende verklaringen:
1.

Er is overleg gevoerd tussen Fortis Bank en de directie van Moeara Enim met betrekking tot het
Bod, welk overleg tot overeenstemming heeft geleid over het Bod.

2.

Met inachtneming van en onverminderd de beperkingen zoals vermeld in de hoofdstukken van het
Biedingsbericht genaamd 'Belangrijke informatie' en 'Beperkingen/Restrictions', is het Bod van
toepassing op alle uitstaande Effecten en wordt aan alle houders van een zelfde soort Effect
hetzelfde aanbod gedaan.

3.

In de periode tot en met de datum van publicatie van het Biedingsbericht heeft Fortis Bank geen
toezeggingen ontvangen van Effectenhouders dat zij het Bod zullen aanvaarden.

4.

Op de datum van publicatie van het Biedingsbericht houdt Fortis Bank 8.394 Gewone Aandelen,
6.385 Oprichtersaandelen, 4.618 Winstbewijzen en 750 Certificaten, in totaal zijnde een
economisch belang van circa 1,3% in Moeara Enim.

5.

Op de datum van het Biedingsbericht heeft Moeara Enim geen belang in het aandelenkapitaal van
Fortis Bank, noch direct noch indirect.

6.

a)

Er hebben geen transacties plaatsgevonden met individuen of met rechtspersonen, in de zin
van artikel 9i, sub s en u van het Bte.

b)

De volgende aankooptransacties Effecten, in de zin van artikel 9i sub t van het Bte, zijn
verricht door Fortis Bank:
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Oatum

Effect

17 april 2000
24 april 2001
8 mei 2001
22juni 2001
25juni 2001
26 juni 2001
27juni 2001
27juni 2001
29juni 2001
3juli 2001
4juli 2001
5 juli 2001
10juli 2001
16juli 2001
19juli 2001
20 juli 2001
26 juli 2001
26juli 2001
27juli2001
31juli2001
3aug.2001
7aug.2001
7aug.2001
8aug.2001
16aug.2001
20aug.2001
21aug.2001
22aug.2001
27aug.2001
28aug.2001
5sept.2001
6sept.2001
7sept.2001
7sept.2001
7sept.2001
10sept.2001
14sept.2001

Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
GewoneAandelen
Oprichtersaandelen
Winstbewijzen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
Certificaten
Winstbewijzen
GewoneAandelen
Gewone Aandelen
GewoneAandelen
Gewone Aandelen
Winstbewijzen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
GewoneAandelen
Winstbewijzen
GewoneAandelen
Winstbewijzen
Winstbewijzen
GewoneAandelen
Oprichtersaandelen
Oprichtersaandelen
Oprichtersaandelen
Gewone Aandelen
Winstbewijzen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
Winstbewijzen
Gewone Aandelen
Oprichtersaandelen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen
Gewone Aandelen

18sept. 2001
19 sept. 2001
26 sept. 2001
27 sept. 2001
12 okt. 2001
TotaalGewone Aandelen
Totaal Oprichtersaandelen
Totaal Winstbewijzen
Totaal Certificaten

Aantal
Effecten

Aantal
transacties

3
1
86
47
16
96
6.150
480
50
575
750
64
120
108
2.608
105
64
19
20
4
1.371
1.774
1.613
800
10
90
125
15
2
66
25
25
160
70
5
50
25
25
2.305
50
25
150
8.394
6.385
4.618
750

55
15
13
1

Gemiddelde koers
in EUR

Omvang transacties
in EUR

2.175,00
2.320,00
2.410,00
2.609,79
2.620,00
2.575,00
2.230,00
2.230,00
2.450,00
2.491,30
130,00
2.206,00
2.474,50
2.436.19
2.283,65
2.347,62
2.206,00
2.474,50
2.415,00
2.380,00
2.043,73
2.321,41
2.055,44
2.060,00
2.285,00
2.001,67
2.000,00
2.055,00
2.350,00
2.060,91
2.342,00
2.325,00
1.891,00
2.276,79
1.951,00
2.200,00
2.075,00
2.030,00
1.974,87
1.920,00
1.930,00
2.218,00

6.525,00
2.320,00
207.260,00
122.660,00
41.920,00
247.200,00
13.714.500,00
' 1.070.400,00
122.500,00
1.432.500,00
97.500,00
141.184,00
296.940,00
263.108,00
5.955.750,00
246.500,00
134.400,00
44.688,00
48.300,00
9.520,00
2.801.955,00
4.118.175,00
3.315.430,00
1.648.000,00
22.850,00
180.150,00
250.000,00
30.825,00
4.700,00
136.020,00
58.550,00
58.125,00
302.560,00
159.375,00
9.755,00
110.000,00
51.875,00
50.750,00
4.552.060,00
96.000,00
48.250,00
332.700,00

2.229,10
2.221,65
2.067,98
130,00

18.711.101,00
14.185.230,00
9.549.949,00
97.500,00

7.

Depersoonlijke opgaven, zoalsbedoeld inartikel 9plid 1en 2van het Bte,zijn ofworden verstrekt
aan de STE.

8.

Moeara Enim heeft geen werknemers in dienst, anders dan haar statutair directeur. Van het
secretariaat van de Sociaal-Economische Raad is bevestiging ontvangen dat het SER-besluit
Fusiegedragsregels 2000 niet van toepassing is.

9.

Allehuidige leden van de directie en de raad van commissarissen van Moeara Enim zullen, indien
het Bod gestand wordt gedaan, aftreden tijdens een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van Moeara Enim, waartoe ook de houders van Oprichtersaandelen, Winstbewijzen en Certificaten toegang zullen hebben, zoals omschreven in 'De situatie na gestanddoeningvan het Bod'.Aandehuidige directeur van Moeara Enim zalter zakevan zijn aftreden een
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vergoeding worden betaald door Moeara Enim ten bedrage van EUR 306.300,-. Aan de huidige
leden van de raad van commissarissen van Moeara Enim zal ter zake van hun aftreden geen
vergoeding worden betaald.
10. Fortis Bank heeft van de STEde volgende ontheffingen verkregen:
a) om, in afwijking van het gestelde inartikel 9isubbvan het Bte,in het Biedingsbericht niet de
exacte prijs voor de Effecten te vermelden, maar slechts het mechanisme waarlangs die prijs,
opbasisvan dena gestanddoeningvan het Bodvasttestellen IntrinsiekeWaarden,zalworden
bepaald en in samenhang daarmee om die prijs niet tegelijk met de gestanddoening van het
Bod, maar pas na gestanddoening van het Bod (maar voorafgaande aan de Betaaldatum)
bekend te maken; en
b) om,inafwijking van hetgestelde inartikel 9isubtvan het Bte,dedoor FortisBankvooreigen
rekening via de Effectenbeurs verrichte transacties in Effecten te vermelden op een
gecumuleerde wijze zoals hiervoor sub 6 in deze paragraaf weergegeven.
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2

INFORMATIE OVER MOEARA ENIM

Deze informatie is samengesteld op basis van hetjaarverslag en dejaarcijfers voor het boekjaar 2000,
1999en 1998 alsmede de9-maandscijfers overdeperiode 1januari 2001tot en met30september 2001
eninformatie uitandere openbare bronnen. FortisBanken FortisBankInvestment Bankinghebben geen
afzonderlijk onderzoek uitgevoerd naar dejuistheid en/of volledigheid van deze informatie (zie ook de
verklaringen in 'Belangrijke informatie'). Exemplaren van genoemde jaarverslagen en jaarcijfers zijn
verkrijgbaar ten kantore van Fortis Bank (zie 'Belangrijke informatie').

2.1

Profiel van Moeara Enim

Moeara Enim werd opgericht in 1897 en is sinds 1904 een houdstermaatschappij van (hoofdzakelijk)
Aandelen Koninklijke Olie. De huidige activa van Moeara Enim bestaan vrijwel geheel uit Aandelen
Koninklijke Olie. Moeara Enim houdt 55.312.000 Aandelen Koninklijke Olie, hetwelk een deelname
vertegenwoordigt in het uitstaande aandelenkapitaal van Koninklijke Olie van ongeveer 2,6% per
21 november 2001. Op de datum van het Biedingsbericht heeft Moeara Enim 480.000 Gewone
Aandelen, 480.000 Oprichtersaandelen en 576.000 Winstbewijzen uitstaan bij derden. Moeara Enim is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer
24125671.
Het Amsterdamsch Administratiekantoor voor Effecten N.V heeft, zonder medewerking van Moeara
Enim, per de datum van het Biedingsbericht 937.000 Certificaten uitgegeven voor 56.220 door haar
gehouden Oprichtersaandelen.
Moeara Enim heeft geen werknemers in dienst, anders dan haar statutair directeur.
Moeara Enim is niet betrokken bij geschillen en/ofjuridische procedures.

2.2

Directie en raad van commissarissen

Desamenstelling van de directie van Moeara Enim isals volgt:
R. Suermondt
Desamenstelling van de raad van commissarissen van Moeara Enim isalsvolgt:
H.Langman (voorzitter)
J.C.K.W. Bartel
A. Heeneman
De directie en raad van commissarissen van Moeara Enim kiezen ter zake van het Bod domicilie ten
kantore van Moeara Enim, Weena 187, 3013ALRotterdam.
De leden van de raad van commissarissen en de directie houden geen Effecten of opties op Effecten en
er zijn door Moeara Enim geen leningen aan de leden van de raad van commissarissen of de directie
verstrekt.

2.3 Ontwikkeling van de effectenkoersen
Detabellen hieronder geven een overzicht van de hoogste en laagste slotkoersen en de volumes1van de
verschillende Effecten Moeara Enim, zoals verhandeld op Euronext in de aangegeven periodes.
Ontwikkeling van Gewone Aandelen:
2000

Hoog (EUR)

Laag (EUR)

Volume (stuks)

Ie kwartaal

2.100,00

1.800,00

139.642

2ekwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal

2.460,00
2.620,00
2.610,00

2.030,00
2.140,00
2.190,00

130.973
23.591
36.858

Devolumeszijntot enmet 26oktober 2001 indubbeltelling vermeld.Inverband met hetgewijzigde handelssysteem vanEuronext
zijndevolumes na 26 oktober 2001 inenkeltelling opgenomen.
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2001
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

Hoog (EUR)

Laag (EUR)

2.330,00
2.410,00
2.300,00
2.380,00
2.560,00
2.650,00
2.480,00
2.381,00
2.342,00
2.246,00

2.205,00
2.260,00
2.190,00
2.130,00
2.295,00
2.450,00
2.250,00
2.248,00
1.650,00
1.950,00

November 2001
1 november 2001
2 november 2001
5 november 2001
6 november 2001
7 november 2001
8 november 2001
9 november 2001
12 november 2001
13november 2001
14 november 2001
15 november 2001
16november 2001
19november 2001
20 november 2001
21 november 2001

Volume (stuks)
7.458
2.985
9.449
1.240
2.241
14.374
11.875
5.546
4.578
3.821

Slotkoers (EUR)

Volume (stuks)

2.110,00
2.110,00

1
100

2.115,00
2.200,00
2.206,00

140
13
13

2.232,00
2.130,00

27
135

2.137,00
2.125,00
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Ontwikkeling van Oprichtersaandelen:
2000
Ie kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal

2001
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

Hoog (EUR)
1.880,00
2.130,00
2.280,00
2.300,00

Laag (EUR)

Volume (stuks)

1.513,33
1.783,33
1.850,00
1.900,00

23.460
124.029
4.656
25.109

Hoog (EUR)

Laag (EUR)

2.070,00
2.100,00
2.010,00
2.090,00
2.280,00
2.330,00
2.102,00
2.030,00
1.951,00
1.980,00

1.935,00
1.975,00
1.880,00
1.855,00
1.990,00
2.050,00
1.970,00
1.800,00
1.435,00
1.675,00

Volume (stuks)
4.614
3.794
1.785
1.091
3.372
3.405
17.883
1.856
699
2.441
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November 2001

Slotkoers (EUR)

1 november 2001
2 november 2001
5 november 2001
6 november 2001
7 november 2001
8 november 2001
9 november 2001
12 november 2001
13 november 2001
14 november 2001
15 november 2001
16november 2001
19november 2001
20 november 2001
21 november 2001

1.936,00
1.999,00

Volume (stuks)

10
1

1.830,00

Ontwikkeling van Winstbewijzen:
2000
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal

2001
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

November 2001
1 november 2001
2 november 2001
5 november 2001
6 november 2001
7 november 2001
8 november 2001
9 november 2001
12 november 2001
13 november 2001
14 november 2001
15november 2001
16november 2001
19november 2001
20 november 2001
21 november 2001
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Hoog (EUR)
1.862,50
2.131,25
2.280,00
2.230,00

Hoog (EUR)
2.060,00
2.115,00
2.011,00
2.090,00
2.200,00
2.250,00
2.201,00
2.060,00
1.901,00
1.960,00

Laag (EUR)
1.512,50
1.765,63
1.845,00
1.920,00

Laag (EUR)
1.900,00
1.950,00
1.870,00
1.855,00
1.990,00
2.000,00
1.970,00
1.850,00
1.435,00
1.680,00

Slotkoers (EUR)

Volume (stuks)
123.456
232.399
61.054
34.925

Volume (stuks)
7.310
1.056
2.652
1V852
594
2.977
7.803
9.522
1.268
2.059

Volume (stuks)

1.950,00
1.903,00
1.975,00
1.841,00
1.941,00
1.940,00
1.950,00

112
428
300
2
288
2
12

1.800,00
1.785,00

16
2

1.875,00

Ontwikkeling van Certificaten:
2000
i e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal

2001
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

Hoog (EUR)

Laag (EUR)

Volume (stuks)

112,00
127,00
137,50
137,00

90,00
107,00
112,00
114,75

325.826
18.125
103.774
76.065

Hoog (EUR)

Laag (EUR)

Volume (stuks)

126,00
126,00
119,00
125,50
131,00
135,05
133,00
120,00
112,60
120,00

115,00
117,00
113,00
111,00
119,10
129,00
116,00
111,00
83,00
97,00

November 2001
1november2001
2november2001
5november2001
6november2001
7november2001
8november2001
9november2001
12november2001
13november2001
14november2001
15november2001
16november2001
19november2001
20november2001
21november2001

Slotkoers (EUR)

1.462
18.757
7.181
5.526
29.086
8.419
7.388
640
7.346
4.999

Volume (stuks)

113,00

50

116,00

5

117,00

60

110,00
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(Bron: Bloomberg)

2.4 Wet melding zeggenschap
In het kader van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (en de
voorheen geldende Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen) zijn door
Moeara Enim de navolgende meldingen ontvangen aangaande door derden in haar aandelenkapitaal
gehouden belangen:
Instelling
INGGroep N.V.
Stichting Shell Pensioenfonds

Belang

Datum ontstaan meldingsplicht

5,7%
25,2%

12 mei 1997
30 maart 2000

Bovenstaande meldingen gelden voor de door derden gehouden belangen in GewoneAandelen. Er bestaat
geenmeldingsplichtvoordeOprichtersaandelen, deWinstbewijzen endeCertificaten, omdatdoordehouders
daarvan geenstemrecht indezin vandeWetmeldingzeggenschap interbeurzegenoteerde vennootschappen
1996 kan worden uitgeoefend.
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2.5

Financiële gegevens Moeara Enim

2.5.1 Balans
(ultimo periode, in duizenden EUR)
Beleggingen
Overige financiële beleggingen
- aandelen N.V. Koninklijke Nederlandsche
Petroleum Maatschappij
- obligaties
Somder beleggingen

30/09/2001'

31/12/2000 2

31/12/1999 2

31/12/19982

3.054.329

3.609.661

-

-

3.365.735
61

2.346.803
65

3.054.329

3.609.661

3.365.796

2.346.868

Vorderingen
Overige vorderingen enoverlopendeactiva
- dividendbelasting
95
14
- overlopende activa

-

-

2

38

109

2

38

229

205

80

338

207

118

90

95

89

82

80

7
128

4
66

3
70

3
31

230

159

155

114

Overigeactiva
- liquide middelen

Kortlopende schulden
(tenhoogste 1jaar)
- nogte betalen dividend
- schulden terzakevan belastingen
en premies sociale verzekeringen
- overlopende passiva

Uitkomst vanvorderingen enoverige activa
min kortlopende schulden
Uitkomst van activa min
kortlopende schulden

(37)

(24)

108

48

3.054.437

3.609.709

3.365.759

2.346,844

2.723

2.723

2.723

2.723

3.042.733
8.578
295
108

3.598.065
8.578
295
48

3.354.141
8.578
295
22

2.335.213
8.578
295
35

3.054.437

3.609.709

3.365.759

2.346.844

Eigenvermogen
Geplaatst kapitaal
- 480.000 aandelen aNLG 12,50
enzonder nominalewaarde:
- 480.000 oprichtersaandelen
- 576.000 winstbewijzen
Herwaarderingsreserve
Herbeleggingsreserve
Overige reserve
Onverdeelde resultaten

' Tenaanzienvandecijfersoverdeperiode 1 januaritotenmet30september 2001 heeft geenaccountantscontrole plaatsgevonden;
verwezen wordt naar de beoordelingsverklaring vande accountant van Moeara Enimop pagina 46
2

Dejaarcijfers over 1998, 1999 en 2000 zijngecontroleerd door deaccountant van Moeara Enim
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2.5.2 Winst- en verliesrekening
(in duizenden EUR)

1/1 t/m 30/09/2001'

Opbrengsten uit beleggingen
dividend van aandelen N.V. Koninl elijke
Nederlandsche Petroleum Maatsc happij
interest van obligaties

89.605

_
89.605

Overige bedrijfsopbrengsten
interest
verjaarde dividenden

32
14

19982

84.627
4

82.136
5

79.314
5

_

18
17

79.319

20
13

46

35

33

89.651

84.677

82.176

79.352

200
524

_

_

82.141

84.631

46

88
223

Somder bedrijfslasten
Nettoresultaat

19992

33
13

Somder bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
salaris en sociale lasten
overige bedrijfskosten

20002

81
199

98
106

311

724

280

204

89.340

83.953

81.896

79.148

_

_

_

' Tenaanzienvandecijfersoverdeperiode 1 januaritotenmet30september 2001 heeftgeenaccountantscontrole plaatsgevonden;
verwezen wordt naar de beoordelingsverklaring vande accountant van Moeara Enimop pagina 46
2

Dejaarcijfers over 1998, 1999 en 2000 zijngecontroleerd door de accountant van Moeara Enim

2.5.3 Toelichting op de balans per 31 december 2000 en de winst- enverliesrekening over 2000
Hieronder volgt de letterlijke tekst van de toelichting op de balans per 31 december 2000 en de winsten veriiesrekening over 2000, zoals opgenomen in de jaarrekening 2000 van Moeara Enim:
Toeiichting op de balans per 31 december 2000 en de winst- en verliesrekening over 2000
Algemeen
Gezien de statutaire doelomschrijving en de feitelijke activiteiten van de vennootschap valt zij, naar de
mening van de Nederlandsche Bank N.V, formeel onder de definitie van een beleggingsmaatschappij als
bedoeld in artikel 1 van de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen (WTB).
Op basb van het beperkte karakter van de door de vennootschap uitgeoefende activiteiten is De
Nederlandsche Bank N.V. echter tevens van oordeel, dat de vennootschap materieel niet als een
beleggingsmaatschappij in de zin van artikel 1 van de WTBdient te worden aangemerkt. De vennootschap
behoeft derhalve niet in het bezit te zijn van een vergunning, als bedoeld in artikel 4 van de WTB.
De vennootschap wordtfiscaal aangemerkt als beleggingsinstelling.
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
De aandelen N.V.Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en de obligaties worden gewaardeerd
tegen de beurswaarde per balansdatum. Het verschil tussen deze beurswaarde en de historische kostprijs van
de aandelen en de obligaties wordt rechtstreeks verantwoord in de herwaarderingsreserve.
Bij verkoop van effecten en uitloting van obligaties worden verschillen tussen historbche kostprijs en
gerealiseerde waarde verantwoord in de herbeleggingsreserve.
De waardering van de overige activa, alsmede de vlottende passiva geschiedt tegen de nominale waarde.
Naast de overige resultaatcomponenten, zoals interestbaten en kosten, b onder het hoofd 'verjaarde
dividenden' de bate verantwoord uit hoofde van na vijfjaar onopgevraagde dividenden.
Het toegepaste systeem van waarderingsgrondslagen isongewijzigd ten opzichte van devorige versiagperiode.
Aandelen N.V.Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij
Het in de balans vermelde bedrag ad EUR 3.609.661.120 betreft de beurswaarde per balansdatum van
55.312.000 aandelen d nominaal NLG 1,25 N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij,
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waarvan de hbtorbche kostprijs EUR 11.595.623 bedraagt. De beurswaarde ultimo 1999 bedroeg
EUR 3.365.735.200.
Debeurskoers van een aandeel a NLG1,25 bedroeg ultimo2000 EUR65,26 (ultimo 1999 EUR60,85).
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NLG 7.500.000, verdeeld in 600.000 aandelen d NLG 12,50,
waarvan 480.000 stuks zijn geplaatst en volgestort. Daarnaast zijn, zonder nominale waarde, in omloop
480.000 oprichtersaandelen en 576.000 winstbewijzen, diestatutair geen stemrecht hebben, behoudens in
geval van wijziging hunner belangen.
De 480.000 oprichtersaandelen betreffen de oorspronkelijke 3.200 oprichtersaandelen, welke bij
statutenwijziging van 14 maart 1994 verleden voor Notaris Mr. R.J.C, van Helden te Amsterdam, zijn
gesplitst in de verhouding 10 nieuwe oprichtersaandelen voor 1 oud oprichtersaandeel en vervolgens bij
statutenwijziging van 5juni 2000 voor Notaris Mr. R.J.C, van Helden te Amsterdam zijn gesplitst in de
verhouding 15nieuwe oprichtersaandelen op 1oprichtersaandeel.
De 576.000 winstbewijzen betreffen de oorspronkelijke 36.000 winstbewijzen, welke bij statutenwijziging
van 5juni 2000 voorNotarisMr.R.J.C, vanHelden teAmsterdam zijn gesplitst indeverhouding 16nieuwe
winstbewijzen op 1winstbewijs.
Herwaarderingsreserve
Deze reserve omvat het verschil tussen de beurswaarde per balansdatum en de hbtorbche kostprijs der in
portefeuille aanwezige aandelen 'Koninklijke'en deobligaties.
2000

1999

Stand per 1 januari
- herwaardering

3.354.141
243.924

2.335.212
1.018.929

Stand per 31 december

3.598.065

3.354.141

(in duizenden EUR)

Herbeleggingsreserve
Deherbeleggingsreserve betreft hetsaldovan bijverkoopvanfinanciëlevasteactivagerealbeerde resultaten.
Dit bedrag wordt ookfiscaalaangemerkt als een herbeleggingsreserve.
Overige reserve
Dit betreft een reserve, die b opgebouwdvóórde invoeringvan de WetVennootschapsbelasting 1969.
Onverdeelde resultaten
Demutatie der onverdeelde resultaten b als volgt te specificeren:
(induizenden EUR)
onverdeelde resultaten per 1januari
bij: nettoresultaat boekjaar
af: betaalbaar gestelde dividenden
af: beloning commissarissen
onverdeelde resultaten per 31 december

2000

1999

22
83.953
83.900
27

35
81.896
81.882
27
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JVogte betalen dividend
Hieronder zijn de per 31 december nog te betalen dividenden over de laatste vijf voorafgaande jaren
opgenomen.
Dividend van aandelen N.V.Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij
Over55.312.000 aandelen 'Koninklijke'dNLG 1,25 nominaal werd in mei2000 EUR0,86 ontvangen als
slotdividend over het boekjaar 1999 en in september 2000 EUR0,67 als interimdividend over het boekjaar
2000.
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a

Verjaarde dividenden
Overeenkomstig artikel 19, lid2 derstatuten werdEUR13.144 aan verjaarde dividenden aan het resultaat
toegevoegd (1999:EUR16.668).
Bedrijfslasten
Onder het hoofd salarb en sociale lasten is mede begrepen EUR 46.347 ter affinanciering van
pensioenverplichtingen en EUR 34.034 als bonus voor de directeur verband houdend met de bijzondere
omstandigheden eind 1999en in2000.
In de overige bedrijfskosten ad EUR 523.626 is mede een bedrag begrepen van in totaal EUR 397.830
eveneensverband houdend methetdoorDresdnerBank/VeerPalthe VouteN.V. voorgenomen bodendebegin
2000gehouden Buitengewone VergaderingvanEffectenhouders, alsmedeonder meerdestatutenwijziging en
dedaaruit voortvloeiende splitsing der oprichtersaandelen en winstbewijzen.
Overigens zijn hieronder reguliere kosten opgenomen verband houdend met kantoorkosten en de met
de betaalbaarstelling van de dividenden gepaard gaande kosten zoals administratie-, bank-, en
publicatiekosten.
2.5.4 Accountantsverklaring

Wij zijn van oordeel dat de in het Biedingsbericht op de pagina's 42 en 43 opgenomen balans per
31 december 2000, de resultatenrekening over het jaar 2000 alsmede de daaraan ter vergelijking
toegevoegde bedragen inzake 1999 en 1998van N.VPetroleum Maatschappij 'Moeara Enim'op allevan
materieel belang zijnde aspecten inovereenstemming zijn met dejaarrekeningen overdiejaren. Bijdeze
jaarrekeningen hebben wij op respectievelijk 19 februari 2001, 6 maart 2000 en 26januari 1999 een
goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Voorts bevestigen wij dat de op de pagina's 43 tot en
met 45 opgenomen toelichting opde balans per 31december 2000 en dewinst- en verliesrekening over
2000 identiek isaan de toelichting, zoals opgenomen in dejaarrekening 2000 van de vennootschap.
Voor een beter inzicht in de financiële positie en in de resultaten van de vennootschap, alsmede in de
reikwijdte van onzecontrole dienen deinhet Biedingsbericht opgenomen financiële gegevensteworden
gelezen in samenhang met de volledige jaarrekeningen, waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de
door ons daarbij verstrekte accountantsverklaringen.
Amsterdam, 22 november 2001
PricewaterhouseCoopers N.V
2.5.5 Toelichting op de balans per 30 september 2001 endewinst- enverliesrekening over de periode
1januari tot en met 30 september 2001
Algemeen

Degrondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van de grondslagen
die gehanteerd zijn in dejaarrekening 2000.
Specifieke toelichtingen

Aandelen N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij
Het aantal in bezit zijnde aandelen 'Koninklijke' is gedurende de periode niet gewijzigd. Op
30 september 2001 bedroeg de beurswaarde EUR 3.054.328.640.
Gedurende 2001werd in mei EUR50.887.040 ontvangen als slotdividend over het boekjaar 2000 en in
september EUR38.718.400 als interim-dividend over het boekjaar 2001.
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Eigen vermogen
Demutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden weergegeven:
(in duizenden EUR)

2001

Stand per 1januari

3.609.709

Herwaardering aandelen 'Koninklijke'
Commissarisbeloning
Betaalbaar gesteld dividend
Perioderesultaat
Stand per 30 september

(555.332)
(45)
(89.235)
89.340
3.054.437

Betaalbaar gestelde dividenden
In 2001 zijn op 6juni, respectievelijk 20 september 2001 de volgende interim-dividenden betaalbaar
gesteld:
- Aandeelhouders
eerste interim-dividend a EUR 36,26 per aandeel
tweede interim-dividend a EUR 27,15 per aandeel

17.404.800
13.032.000

- Houders van oprichtersaandelen
eerste interim-dividend aEUR31,79 per oprichtersaandeel
tweede interim-dividend a EUR 23,89 per oprichtersaandeel

15.259.200
11.467.200

- Houders van winstbewijzen
eerste interim-dividend a EUR 31,79 per winstbewijs
tweede interim-dividend aEUR 23,89 per winstbewijs

18.311.040
13.760.640

Totaal

89.234.880

2.5.6 Beoordelingsverklaring

Opdracht
Wij hebben de in het Biedingsbericht op de pagina's 42 en 43 opgenomen tussentijdse cijfers over de
periode 1 januari 2001 tot en met 30 september 2001, bestaande uit de balans, de winst- en
verliesrekening, alsmede de op pagina's 45 en 46 weergegeven toelichting daarop, van N.V Petroleum
Maatschappij 'Moeara Enim' te Amsterdam beoordeeld. Deze tussentijdse cijfers zijn opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een
beoordelingsverklaring inzake deze tussentijdse cijfers te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij de directie
vandevennootschap enhet uitvoeren van cijferanalyses metbetrekking totdefinanciële gegevens.Door
de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate
van zekerheid omtrent de getrouwheid van de tussentijdse cijfers. Deze matevan zekerheid islager dan
die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.
Oordeel

Op grond van onze beoordeling isons niets gebleken op basiswaarvan wij zouden moeten concluderen
dat de tussentijdse cijfers niet voldoen aan in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
tussentijdse finandële verslaggeving.
Amsterdam, 22 november 2001
PricewaterhouseCoopers N.V
2.5.7 Fiscale status Moeara Enim

Moeara Enim heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Op grond hiervan is Moeara Enim geen
vennootschapsbelasting verschuldigd mits de fiscale winst binnen acht maanden na afloop van het
boekjaar conform de statuten over alle Gewone Aandelen, Oprichtersaandelen en Winstbewijzen wordt
uitgekeerd en voldaan wordt aan de overige voorschriften.
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INFORMATIE OVER FORTIS BANK

Oprichting en historie

Fortis Bank is opgericht naar Nederlands recht op 29 november 1986. Fortis Bank is in hoofdzaak
voortgekomen uit twee recente juridische fusies. De eerste juridische fusie van VSB Bank N.V
(verkrijgende vennootschap) te Utrecht en Generale BankNederland N.V (verdwijnende vennootschap)
te Rotterdam ismet ingang van 24juni 1999 van kracht geworden. Hierbij heeft Fortis Bank Nederland
(Holding) N.V de functie van toekennende vennootschap vervuld. Op 23juni 2000 is de tweede fusie
geëffectueerd, waarbij Fortis Bank (verkrijgende vennootschap) te Rotterdam met MeesPierson N.V
(verdwijnende vennootschap) te Amsterdam is gefuseerd.
Vanaf dat moment opereert Fortis Bank onder de merknamen MeesPierson voor haar private banking
activiteiten en (met ingang van 21 maart 2000) Fortis Bank voor al haar overige bank-activiteiten. De
statuten van Fortis Bank zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op 23 juni 1999 voor mr H.B.H.
Kraak, notaris te Amsterdam. Op het ontwerp van de akte van statutenwijziging is de ministeriële
verklaring van geen bezwaar verleend op 15juni 1999 onder nummer N.V 308.128. Tengevolge van
deze statutenwijziging isonder meer de statutaire naam van de vennootschap gewijzigd van VSBBank
N.Vin Fortis Bank (Nederland) N.VFortis Bank isstatutair gevestigd te Rotterdam en isingeschreven in
het Handelsregister van deKamervan KoophandelenFabrieken teRotterdam onder nummer30064791.
Bestuur

Raad van commissarissen
H.C.L.Verwilst, voorzitter
K.A.M.DeBoeck
J-RL.L. Cardinael
F.R.J. Dierckx
RJ.J.R. Evrard
J-J.E.S.E.G. Verdickt

Raad van bestuur
S.van Keulen, voorzitter
C.J. Beuving, vice-voorzitter
C.J.M.R. Roovers
J.C.M, van Rutte
G.C. Schoenmakers
RL.Vandekerckhove

Deleden van de raad van commissarissen van Fortis Bank en van de raad van bestuur van Fortis Bank
kiezen ter zake van het Bod domicilie ten kantore van Fortis Bank, Blaak 555,3011 GBRotterdam.
Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijke kapitaal van Fortis Bank bedraagt EUR 675.000.000 en is verdeeld in 1.500.000
gewone aandelen van EUR450 elk. Het geplaatste en volgestorte kapitaal van Fortis Bank bedraagt per
de uitgiftedatum van het Biedingsbericht EUR276.806.700.
Hoofdelijke aansprakelijkheid Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Fortis Bank is een 100% groepsmaatschappij van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V Fortis Bank
Nederland (Holding) N.V heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen
voortvloeiende schulden van Fortis Bank, zoals bedoeld in art. 2:403 lid 1 sub f van het Burgerlijk
Wetboek.
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PERSBERICHTEN

Op 3 oktober 2001 hebben Fortis Bank en Moeara Enim gezamenlijk het volgende persbericht doen
uitgaan:
Verwachting gerechtvaardigd voor openbaar bod op Moeara Enim
N.V.Petroleum-Maatschappij 'Moeara Enim' ('Moeara Enim') en Fortb Bank (Nederland) N.V.('Fortb Bank')
maken bekend dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de besprekingen, die sinds kort tussen hen
plaatsvinden, zullen leiden tot een openbaar bod door Fortis Bank of een dochtermaatschappij van Fortb
Bank op alle uitstaande effecten in Moeara Enim.
De verwachting is dat voor alle door Moeara Enim uitgegeven effecten 99,5% van de intrinsieke waarde
daarvan uitgedrukt in aandelen N.V.Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij ('Koninklijke Olie')
zal worden geboden. Deze prijs impliceert een discount van 0,5% ten opzichte van de intrinsieke waarde.
Op basb van de slotkoers van het aandeel Koninklijke Olie van EUR 54,90 op 2 oktober jl. bedroeg de
intrinsieke waarde van deAandelen van nominaal NLG 12,50 circa EUR2.155, van de Oprichtersaandelen
circa EUR 1.896, van de Winstbewijzen circa EUR 1.896 en van de Certificaten circa EUR 114.
Fortis Bank deelt mede dat met de belastingdienst b afgestemd dat het bod op Moeara Enim op zijn fbcale
merites, waarover op dit moment met de belastingdienst noggeen overleg heeft plaatsgevonden, zal worden
beoordeeld. Voorts deelt Fortis Bank mede dat overeenstemming met de belastingdienst niet een voorwaarde
is voor het uitbrengen van een openbaar bod op Moeara Enim. Fortb Bank zal ervoor zorg dragen dat
Moeara Enim en haar effectenhouders geen negatieve fiscale consequenties als direct gevolg van het bod
zullen ondervinden, met dien verstande dat (i) belasting, die volgens toepasselijke regelgeving van
effectenhouders geheven wordt over enige opbrengst van hun effecten, voor rekening van die effectenhouders
zal zijn, en (ii) belasting over de winst, die Moeara Enim behaalt na uitvoering van het bod, voor rekening
van Moeara Enim zal zijn.
Fortis Bank houdt thans een economisch belang van circa 1,3% in Moeara Enim.
Nadere en meer gedetailleerde mededelingen zullen volgen zodra daartoe aanleiding bestaat.
Op 30 oktober 2001 hebben Fortis Bank en Moeara Enim gezamenlijk het volgende persbericht doen
uitgaan:
Fortis Bank zal openbaar bod uitbrengen op Moeara Enim
In vervolg op het persbericht van 3 oktoberjongstleden maken N.V.Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim'
('Moeara Enim') en Fortb Bank (Nederland) N.V. ('Fortb Bank') bekend dat Moeara Enim en Fortb Bank
overeenstemming hebben bereikt over een door Fortis Bank of een dochtermaatschappij van Fortb Bank uit
te brengen openbaar bod op alle effecten in Moeara Enim (het 'Bod'). De effecten zijn genoteerd aan de
Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.
Moeara Enim is een houdstermaatschappij met als belegging 55.312.000 gewone aandelen in de N.V.
Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (de 'Aandelen Koninklijke Olie'). Moeara Enim heeft
gewone aandelen, oprichtersaandelen en winstbewijzen uitstaan. Daarnaast zijn, zonder medewerking van
Moeara Enim, op dit moment 937.000 certificaten van elk 15/250e oprichtersaandeel uitgegeven door het
Amsterdamsch Administratiekantoor voor Effecten N.V.op 56.220 door deze gehouden oprichtersaandelen.
Het biedingsbericht inzake het uit te brengen Bod, dat onder meer de voorwaarden van het Bod zal bevatten
(het 'Biedingsbericht'), zal naar verwachting uiterlijk eind november 2001 verkrijgbaar worden gesteld.
Fortis Bank zal per effect een prijs bieden uitgedrukt en betaalbaar in Aandelen Koninklijke Olie gebaseerd
op de intrinsieke waarde per effect per aanvang van 2januari 2002, zoab nader zal worden uiteengezet in
het Biedingsbericht ('Intrinsieke Waarde'):
- per gewoon aandeel Moeara Enim zal Fortis Bank 99,5% van de Intrinsieke Waarde bieden;
- per oprichtersaandeel Moeara Enim zal Fortis Bank 99,5% van de Intrinsieke Waarde bieden;
- per winstbewijs Moeara Enim zal Fortis Bank 99,5% van de Intrinsieke Waarde bieden;
- p e r certificaat Moeara Enim zal Fortb Bank 99,5% van de Intrinsieke Waarde, te verminderen met de
decertificeringskosten ad EUR 0,182 per certificaat, bieden.
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De voorwaarden, waarvan Fortis Bank de gestanddoening van het Bod afhankelijk zal stellen, zijn
opgenomen in de bijlage bij dit bericht.
FortisBank zal ervoor zorgdragen dat effectenhouders van Moeara Enim geen negatieve fiscale consequenties
als direct gevolg van het Bod zullen ondervinden. Dit houdt in dat de fiscale consequenties voor een
effectenhouder dezelfde zullen zijn als in het geval de effectenhouder zijn effecten ter beurze heeft verkocht.
Fortis Bank zal er tevens voor zorgdragen dat Moeara Enim geen dividend- of vennootschapsbelasting
verschuldigd zal zijn als direct gevolgvan het Bod. Belasting over de winst, die zij na uitvoering van het Bod
met ingang van het boekjaar 2002 behaalt, zal wel voor Moeara Enim's rekening zijn.
De voorgaande twee paragrafen zijn uitsluitend ter informatie; hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. In het Biedingsbericht zullen de fiscale consequenties nader worden omschreven en zal de door
Fortis Bank af te geven vrijwaring worden opgenomen.
DeDirectie en Raad van Commissarissen van Moeara Enim ondersteunen hetBod en zullen hetBod met hun
standpuntbepaling ter bespreking aan de effectenhouders van Moeara Enim voorleggen in de buitengewone
vergadering van effectenhouders van Moeara Enim, die naar verwachting tegen medio december 2001 zal
worden bijeengeroepen.
Fortis Bank houdt thans een economisch belang van circa 1,3% in Moeara Enim.
Nadere mededelingen zullen volgen zodra daartoe aanleiding bestaat.
BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT 'Fortb Bank zal openbaar bod uitbrengen op Moeara Enim'
d.d. 30 oktober 2001
In deze bijlage betekent 'Tijdstip van Gestanddoening' het moment van gestanddoening op de dag van
gestanddoening en betekent 'Effecten' de uitstaande effecten in Moeara Enim.
Voorwaarden voor gestanddoening:
(a) (i) Het aantal gewone aandelen dat voor de sluiting van de aanmeldingstermijn is aangemeld onder
het Bod, tezamen met de gewone aandelen die op dat moment voor eigen rekening worden
gehouden door Fortb Bank, vertegenwoordigt ten minste 90% van alle uitstaande gewone
aandelen op de sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn; en
(ii) het aantal oprichtersaandelen dat voor desluiting van de aanmeldingstermijn isaangemeld onder
het Bod, tezamen met 15/250e maal het aantal certificaten dat voor de sluiting van de
aanmeldingstermijn is aangemeld onder het Bod, tezamen met het aantal oprichtersaandelen en
15/250e maal het aantal certificaten dat op dat moment voor eigen rekening wordt gehouden
door Fortis Bank of haar groepsmaatschappijen, vertegenwoordigt ten minste 90% van a/Ze
uitstaande oprichtersaandelen op de sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn; en
(iii) het aantal winstbewijzen dat voor de sluiting van de aanmeldingstermijn is aangemeld onder het
Bod, tezamen met de winstbewijzen die op dat moment voor eigen rekening worden gehouden
door Fortb Bank of haar groepsmaatschappijen, vertegenwoordigt ten minste 90% van alle
uitstaande winstbewijzen op de sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn;
(b) Vóór het Tijdstip van Gestanddoening isergeen openbare mededelinggeweest, waaruit vanaf de datum
van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht voor het eerst blijkt dat een derdepartij een openbaar
bod voorbereidt of uitbrengt op de Effecten, dan wel het recht heeft verkregen of isovereengekomen om
door Moeara Enim uit te geven Effecten te kopen dan wel op te nemen.
(c) Vóór het Tijdstip van Gestanddoening (i) zijn in verband met het Bod en de voorgenomen verandering
van zeggenschap alle vereiste goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen en instemming van
buitenlandse en binnenlandse mededingingsautoriteiten onherroepelijk verkregen en volledig van
kracht gebleven, (ii) hebben noch buitenlandse noch binnenlandse mededingingsautoriteiten stappen
ondernomen ofaangekondigd, welke het Bod en de beoogde wijziging van zeggenschap zouden kunnen
belemmeren of in enig ander opzicht negatieve gevolgen voor Fortb Bank of Moeara Enim tot gevolg
kunnen hebben en (iii) zijn alle krachtens toepasselijke mededingingswetgeving geldende wachtperiodes
verstreken, gedurende welke autoriteiten de hiervoor bedoelde stappen kunnen zetten of aankondigen
dan wel autoriteiten en/of derden bezwaar kunnen maken tegen het Bod en de daarmee beoogde
verandering van zeggenschap.
(d) Vóór28 december 2001 heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Moeara
Enim besloten (a) om in te stemmen met de transactie waarbij Fortb Bank krachtens een
koopovereenkomst tussen Fortb Bank en Moeara Enim de 55.312.000 door Moeara Enim gehouden
Aandelen Koninklijke Olie zal verwerven op28 december 2001, zoals deze transactie nader zal worden
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(e)
(f)
(g)

(h)

(i)

(j)
(k)

(I)
(m)
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omschreven in het Biedingsbericht; (b) tot wijziging van de statuten van Moeara Enim inhoudende
aanvulling van de doelomschrijving naar een doelomschrijving mede strekkende tot het beleggen van
vermogen zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; (c) onder de
opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, tot wijziging van de statuten van Moeara
Enim inhoudende afschaffing van de stemrechtbeperking.
Vóór het Tijdstip van Gestanddoening zijn alle ter zake van het Bod benodigde goedkeuringen door de
organen van Moeara Enim onherroepelijk verkregen.
Vanaf de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht tot het Tijdstip van Gestanddoening b
er geen mededeling van enige ter zake bevoegde autoriteit ontvangen dat het Bod in strijd met
Hoofdstuk IIA van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 is uitgebracht.
Moeara Enim heeft zich vanaf dedatum van verkrijgbaarstelling van hetBiedingsbericht tot het Tijdstip
van Gestanddoening op geen enkele manier verbonden om Effecten of enige effecten converteerbaar in
Effecten, noch rechten of opties op het nemen of verwerven van Effecten of effecten converteerbaar in
Effecten, aan derden uit te geven, noch heeft Moeara Enim zich verbonden op welke manier dan ook
om obligaties uit te geven of om een dividend of een andere uitkering te betalen of zal zij een dividend
of een andere uitkering hebben betaald of obligaties hebben uitgegeven.
Vóór het Tijdstip van Gestanddoening hebben zich geenfeiten of omstandigheden voorgedaan, welke
vóór de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht niet aan Fortis Bank bekend waren of
behoefden te zijn (daaronder begrepen en niet beperkt tot buitengewone ontwikkelingen - nationaal
en/of internationaal -, financiële, politieke en/of economische omstandigheden) en die van zodanig
essentiële aard zijn dat in redelijkheid niet van Fortis Bank verwacht kan worden dat zij het Bod
gestand doet.
Vanaf de datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht tot het Tijdstip van Gestanddoening
heeft Moeara Enim zich onthouden van het kopen of het verkopen, op welke manier dan ook, of het
verlenen van rechten daartoe, van Aandelen Koninklijke Olie, behoudens in het kader van het Bod of
na ontvangst van schriftelijke goedkeuring van Fortb Bank.
De verkoop en levering door Moeara Enim van deAandelen Koninklijke Olie aan Fortis Bank ingevolge
de onder (d) genoemde transactie zal uiterlijk op 28 december 2001 hebben plaatsgevonden.
Vóór het Tijdstip van Gestanddoening b geen wetswijziging van kracht geworden, die niet gebaseerd b
op een voorstel dat gepubliceerd of anderszins algemeen bekend was vóór de datum van verkrijgbaarstellingvan hetBiedingsbericht, ofeen nieuwe interpretatie van op het moment van verkrijgbaarstelling
van het Biedingsbericht bestaande wetgeving tot stand gekomen op grond van een op of na de datum
van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht gedane uitspraak van de hoogste bevoegde rechterlijke
instantie, welke wetswijziging respectievelijk nieuwe interpretatie als gevolg heeft dat Moeara Enim de
status van fiscale beleggingsinstelling heeft verloren dan wel zal verliezen met ingang van enig moment
dat isgelegen vóór 1 januari 2002.
Vanafde datum van verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht tot het Tijdstip van Gestanddoening b
geen dividend door Koninklijke Olie uitgekeerd dan wel aangekondigd.
Vóór het Tijdstip van Gestanddoening zijn geen handelingen verricht door Moeara Enim buiten het
kader van het Bod of door derden die tot gevolg hebben dat Moeara Enim de status van fbcale
beleggingsinstelling heeft verloren met ingang van enig moment dat b gelegen vóór 1januari 2002.

•

BIJLAGE 1STATUTEN MOEARA ENIM
Statuten van N.VPetroleum-Maatschappij 'Moeara Enim', gevestigd te Amsterdam.
Akte van gedeeltelijke statutenwijziging d.d. 11juni 2001 verleden voor notaris Mr. R.J.C, van Helden
te Amsterdam.
Ministeriële verklaring van geen bezwaar d.d. 21 mei 2001,nummer N.V4898.
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NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. Devennootschap draagt de naam:
N.V Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim'.
2. Devennootschap isgevestigd te Amsterdam.
DOEL
Artikel 2
De vennootschap heeft ten doel de verkrijging, het bezit, het
beheer en de vervreemding van aandelen van de N.V. Koninklijke
Nederlandsche Petroleum Maatschappij en van aandelen in andere
vennootschappen, die tot bovengenoemde in betrekking staan of
later mochten komen te staan en voorts het verrichten van alle
handelingen, welke hiermede in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
DUUR
Artikel 3
De vennootschap heeft een aanvang genomen zesentwintig mei
achttienhonderd zevenennegentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
KAPITAAL
Artikel 4
1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen vijfhonderd duizend gulden (ƒ 7.500.000,-), verdeeld in zeshonderd duizend aandelen (600.000), elk groot twaalf gulden en
vijftig cent (ƒ12,50).
2. Deaandelen worden tegen volstorting uitgegeven.
3. De uitgifte van niet geplaatste aandelen geschiedt ingevolge
een op voorstel van de raad van commissarissen genomen
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders,
tegen zodanige koers als deze zal bepalen mits niet beneden
pari, behoudens het bepaalde in lid 2 van artikel 80 Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek. De algemene vergadering van
aandeelhouders kan op voorstel van de raad van commissarissen een ander vennootschapsorgaan aanwijzen voor een
bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaren als bevoegd te
besluiten tot uitgifte van niet geplaatste aandelen; bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden
uitgegeven.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren
worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald,
kan zij niet worden ingetrokken. De vennootschap legt binnen
acht (8) dagen van een besluit van de algemene vergadering
tot uitgifte of tot aanwijzing van een volledige tekst daarvan
neer ten kantore van het handelsregister. De vennootschap
doet binnen acht (8) dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister, met vermelding van aantal en soort. Dit lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen
aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het
nemen van aandelen uitoefent.
4. Ingeval van uitgifte van aandelen hebben de aandeelhouders
en de houders van de na te noemen oprichtersaandelen een
recht van voorkeur en wel aandeelhouders tot een bedrag van
zeventig (70) procent en de houders van oprichtersaandelen tot
een bedrag van dertig (30) procent van de uit te geven aandelen; dit recht van voorkeur zal kunnen worden uitgeoefend in
verhouding van het dan in ieders bezit zijnde aantal aandelen
en oprichtersaandelen tot dat, hetwelk voor ieder van die groepen beschikbaar gesteld is.
Devennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het
tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de
Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij alle
aandelen op naam luiden en de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven
adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende
ten minste twee (2) weken na de dag van aankondiging in de
Staatscourant of na de verzending van de aankondiging aan de
aandeelhouders.
Het voorkeursrecht, dat ingevolge het in dit lid bepaalde toekomt aan aandeelhouders, kan op voorstel van de raad van
commissarissen worden beperkt of uitgesloten bij besluit van
de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien en
zolang een ander vennootschapsorgaan dan de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het in het derde
lid van dit artikel bepaalde is aangewezen als bevoegd te
besluiten tot uitgifte van aandelen, kan het voorkeursrecht
door dit vennootschapsorgaan worden beperkt of uitgesloten,
indien dit orgaan bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf
jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten
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van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet
langer dan vijf (5)jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Voor
het besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee derde der uitgebrachte stemmen
vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal
inde vergadering is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na het besluit een
volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen
hebben de aandeelhouders en houders van oprichtersaandelen
bovenbedoeld voorkeursrecht; het in dit lid bepaalde is van
overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders en houders van
oprichtersaandelen hebben geen voorkeursrecht op aandelen
die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
5. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen om niet of indien:
a. het eigen vermogen, venninderd met de verkrijgingsprijs,
niet kleiner isdan het gestorte en opgevraagde deel van het
kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet
ofde statuten moeten worden aangehouden, en
b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die
de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die
worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer
beloopt dan één/tiende van het geplaatste kapitaal.
Verkrijging anders dan om niet kan siechts plaatsvinden indien
de algemene vergadering van aandeelhouders de directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste
achttien maanden. De algemene vergadering van aandeelhouders moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen
worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen
welke grenzen de prijs moet liggen.
6. De vennootschap is bevoegd om de hierna nader te omschrijven oprichtersaandelen en winstbewijzen in te kopen. Het
bepaalde in lid 5isniet van toepassing.
AANDELEN
Artikel 5
1. De aandelen en de hierna nader te omschrijven oprichtersaandelen en winstbewijzen (hierna in dit artikel zo tezamen als
ieder apart te noemen: aandeel) luiden op naam of aan toonder.
2. Behoort een aandeel op naam of een beperkt recht daarop tot
een gemeenschap, dan kunnen de deelgenoten in die gemeenschap zich tegenover de vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door één ofmeer door hen schriftelijk daartoe aangewezen personen.
De gezamenlijke deelgenoten in die gemeenschap kunnen
daarbij bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een
zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal
worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waartoe
hij is gerechtigd.
AANDEELHOUDERSREGISTER
Artikel 6
1. De directie houdt met betrekking tot de houders van aandelen
op naam, de houders van oprichtersaandelen op naam en de
houders van winstbewijzen op naam registers aan of doet
zodanige registers aanhouden met vermelding van het aantal
stukken dat zij hebben en dedatum waarop zij de stukken hebben verkregen en met betrekking tot de aandelen op naam de
datum van erkenning of betekening alsmede van het op ieders
aandeel gestorte bedrag.
2. In de registers worden tevens opgenomen de namen en de
adressen van hen die blijkens mededeling aan de vennootschap
een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de desbetreffende stukken hebben met vermelding of hun het stemrecht
of-indien van toepassing- de rechten toekomen, welke de Wet
toekent aan aandeelhouders zonder stemrecht, pandhouders
respectievelijk vruchtgebruikers met en zonder stemrecht.
3. ledere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel op naam, van een oprichtersaandeel op naam of van een
winstbewijs op naam is verplicht aan de directie zijn adres en
iedere wijziging daarin schriftelijk opte geven.
4. De directie verstrekt aan een houder, een vruchtgebruiker of
een pandhouder van een aandeel op naam, een oprichtersaandeel op naam of een winstbewijs op naam op diens verzoek
om niet een niet verhandelbaar uittreksel uit het desbetreffende register met betrekking tot zijn recht op de hiervoor
genoemde stukken.

AANDEELBEWIJZEN
Artikel 7
1 . In dit artikel 7alsmede in artikel 20 lid 4 hebben de volgende
termen de navolgende betekenis:
- Wge:Wet giraal effectenverkeer;
-Necigef. Nederlands Centraal (nstituut voor Giraal Effectenverkeer B.V te Amsterdam, het Centraal Instituut in de zin
van deWge;
-aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin
van de Wge;
- deelgenoot: deelgenoot in het verzameldepot in de zin van
deWge;
- verzameldepot: verzameldepot inde zin van deWge.
2. Voor aandelen op naam, oprichtersaandelen op naam en winstbewijzen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
3. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen kan degene die
jegens de vennootschap recht op een aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk meedelen dat hij een aandeel op naam
verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake
van een aandeel aan toonder opde hierna bepaalde wijze.
4. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs. Alle oprichtersaandelen worden belichaamd in één
apart aandeelbewijs. Alle winstbewijzen worden belichaamd
in één apart aandeelbewijs. De aandeelbewijzen, hierna ook te
noemen: aandeelbewijs of aandeelbewijzen. De aandelen,
oprichtersaandelen en winstbewijzen worden in dit artikel verder aangeduid als 'aandeel' of 'aandelen'.
5. De vennootschap doet de aandeelbewijzen voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef.
6. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel aan toonder toe doordat (a) Necigef de
vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs
van de desbetreffende soort bij te (doen) schrijven en (b) de
rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst die hem
dienovereenkomstig als deelgenoot in haar desbetreffende verzameldepot crediteert.
7. Onverminderd het bepaalde inde tweede en derde zin van artikel 20 lid 4 van deze statuten is het beheer over de aandeelbewijzen onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef
onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter
zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen,
waaronder aanvaarden, leveren en meewerken aan bijschrijving open afschrijving van de aandeelbewijzen.
8. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van één of meer aandelen tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is,zal (a) Necigef bij akte de
desbetreffende aandelen aan de gerechtigde leveren, (b) de
vennootschap de levering erkennen, (c) Necigef de vennootschap in staat stellen de aandelen van het desbetreffende aandeelbewijs afte (doen) schrijven, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als
deelgenoot in haar desbetreffende verzameldepot debiteren en
(e) de vennootschap de houder in het desbetreffende register
(doen) inschrijven.
9. Een houder van een aandeel op naam kan dit te allen tijde aan
toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel
bij akte aan Necigef levert, (b) de vennootschap de levering
erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel
op het desbetreffende aandeelbewijs bij te (doen) schrijven,
(d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in
haar desbetreffende verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende
aandeel uit het register uitschrijft/doet uitschrijven.
OPRICHTERSAANDELEN
Artikel 8
1. De vennootschap heeft uitgegeven tweeëndertig honderd
(3.200) oprichtersaandelen. Met ingang van veertien maart
negentienhonderd vierennegentig is elk oprichtersaandeel
gesplitst in tien (10) nieuwe oprichtersaandelen, zodat daarna
tweeëndertigduizend (32.000) oprichtersaandelen uitstaan.
Met ingang van vijfjuni tweeduizend wordt elk oprichtersaandeel gesplitst in vijftien (15) nieuwe oprichtersaandelen zodat
daama uitstaan vierhonderdtachtigduizend (480.000) nieuwe
oprichtersaandelen.
2. De houders van de oprichtersaandelen hebben geen ander
recht dan:
a. tot ontvangst van het volgens artikel 18 van de statuten
voor die aandelen bestemde deel van de overwinst, zoals
die door de algemene vergadering van aandeelhouders
jaarlijks wordt vastgesteld;
b. op deelname bij uitgifte van aandelen op de wijze als in
anikel 4 vermeld;

c. op dertig (30) procent van datgene wat bij de liquidatie nog
overblijft, wanneer aan aandeelhouders honderd (100) procent op hun aandelen uitgekeerd is.
3. Wijziging in de statuten dezer naamloze vennootschap kan
zonder eenparige toestemming van de houders van oprichtersaandelen nimmer wijziging brengen in het voor die oprichtersaandelen bestemde deel van de overwinst en in de andere aan
die aandelen bij deze statuten toegekende voordelen.
WINSTBEWIJZEN
Artikel 9
1. De vennootschap heeft uitgegeven zesendertigduizend
(36.000) winstbewijzen. Met ingang van vijfjuni tweeduizend
wordt elk winstbewijs gesplitst in zestien (16) winstbewijzen
zodat daarna uitstaan vijfhonderdzesenzeventigduizend
(576.000) nieuwe winstbewijzen.
2. De houders van winstbewijzen hebben geen ander recht dan:
a. tot ontvangst van het volgens artikel 18dezer statuten voor
die bewijzen bestemde deel van de overwinst, zoals die
door dealgemene vergadering van aandeelhouders jaarlijks
wordt vastgesteld;
b. op zesendertig (36) procent van datgene, wat bij liquidatie
nog overblijft wanneer aan aandeelhouders honderd (100)
procent op hun aandelen is uitgekeerd.
3. Wijziging in de statuten dezer naamloze vennootschap kan
zonder toestemming van houders van winstbewijzen, vertegenwoordigende ten minste drie/vierde (3/4) der uitgegeven
winstbewijzen, nimmer wijziging brengen in de bij deze statuten aan die winstbewijzen toegekende rechten.
BESTUUR
Artikel 10
1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan één (I) of
meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5)
commissarissen. De raad van commissarissen bepaalt het aantal commissarissen met inachtneming van het hiervoor bepaalde.
2. Dedirecteuren en de commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd uit een bindende
voordracht van twee (2) personen voor elke benoeming op tc
maken door commissarissen. Wanneer aan de vergadering, in
welke de benoeming moet geschieden, geen tijdige voordracht
is gedaan, is deze vrij in haar keuze. De directeuren en dc
commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen.
3. Besluiten tot schorsing en ontslag van directeuren en commissarissen kunnen slechts worden genomen met een meerderheid
van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal,
tenzij de besluiten voor wat betreft de schorsing en ontslag van
directeuren worden genomen op voorstel van commissarissen.
Het bepaalde in artikel 120, lid 3, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek isten deze niet toepasselijk.
Artikel 11

1. Dedirectie bestuurt de vennootschap.
2. De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit
de wet niet anders voortvloeit. Tevens kan de vennootschap
worden vertegenwoordigd door ieder van de directeuren.
3. De directie is met goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd één (1) ofmeer procuratiehouders als hoedanig
ook rechtspersonen kunnen fungeren te benoemen, onder toekenning van zodanige bevoegdheid en titulatuur als de directie
wenselijk oordeelt. De directie kan aan procuratiehouders toegekende bevoegdheid en/of titulatuur te allen tijde intrekken.
4. De goedkeuring van commissarissen is voorts nodig voor
besluiten betreffende:
a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende
zaken;
b. het aanvangen van of het voeren van procedures en het
aangaan van dadingen.
Artikel 12
De raad van commissarissen stelt het salaris en de verdere
arbeidsvoorwaarden vandedirecteur(en) vast.
Artikel 13
1. leder van de directeuren kan door de raad van commissarissen
worden geschorst, welke schorsing hem schriftelijk onder vermelding van de redenen, welke daartoe hebben geleid, kenbaar
wordt gemaakt.
2. De raad van commissarissen is alsdan verplicht een algemene
vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden
binnen twee (2) maanden na de datum van schorsing, welke
vergadering gehouden isde schorsing te herroepen, die te verlengen ofde geschorste directeur te ontslaan, en in welke ver-
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gadering de geschorste directeur de gelegenheid moet worden
gegeven zich te verantwoorden.
3. Deschorsing isvan rechtswege vervallen wanneer binnen twee
(2) maanden na de schorsing geen besluit in deze door de
algemene vergadering van aandeelhouders is genomen.
Artikel 14
Bij ontstentenis of belet van één (I) of meer directeuren berust het
bestuur in zijn geheel bij de overblijvende directeur(en). Bij ontstentenis of belet van alle directeuren wordt het bestuur tijdelijk
waargenomen door de raad van commissarissen, onverminderd
diens bevoegdheid om het bestuur alsdan tijdelijk aan één (1) of
meer fysieke of rechtspersonen op te dragen.
RAADVAN COMMISSARISSEN
Artikel 15
1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden
op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken
in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Deraad van commissarissen staat dedirecteuren met raad terzijde.
2. Degene die de leeftijd van tweeënzeventig (72) jaren heeft
bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop dejaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het
boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig (72) jaren
bereikt.
3. Jaarlijks treedt in de algemene vergadering van aandeelhouders een commissaris af volgens door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. De aftredende commissaris is
dadelijk herkiesbaar. Hij die benoemd wordt ter vervulling van
een tussentijds ontstane vacature, neemt op het rooster van
aftreden de plaats in van degene die hij vervangt.
4. Bij vacature in de raad van commissarissen wordt daarin voorzien uiterlijk in de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
5. De raad van commissarissen blijft wettig samengesteld ook al
isdie raad niet voltallig.
Artikel 16
1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een
voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris.
2. De raad van commissarissen kan één of meer gedelegeerde
commissarissen benoemen, die meer in het bijzonder belast
zijn met het dagelijks toezicht opdedirectie.
3. De commissarissen hebben zo gezamenlijk als afzonderlijk te
allen tijde toegang tot het kantoor van de vennootschap en het
recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.
4. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de voorzitter, twee (2) commissarissen of een directeur dit nodig
acht(en).
5. De commissarissen ontvangen, naast de vergoeding als
genoemd in artikel 18 lid 2, een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
6. Dedirectie isverplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen, zo dikwijls zij daartoe door hem
wordt uitgenodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de
zaken van de vennootschap betreffende, tegeven.
7. Van het verhandelde inde vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de secretaris notulen gehouden; de
notulen worden door de voorzitter, de secretaris en de directie,
indien zij ter vergadering van de raad aanwezig was, ondertekend.
8. De raad van commissarissen kan geldige besluiten nemen
indien meer dan de helft van het aantal commissarissen ter
vergadering aanwezig is.
9. Deraad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Besluiten kunnen door de raad van commissarissen ook buiten
vergadering worden genomen, mits schriftelijk en ondertekend
door de meerderheid van commissarissen. Van deze besluiten
wordt in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen mededeling gedaan.
BALANS,WINST- EN VERLIESREKENING
Artikel 17
1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot
ultimo december.
2. Jaarlijks per éénendertig (31) december worden de boeken van
de vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie
binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6)
maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders
op grond van bijzondere omstandigheden, de jaarrekening
opgemaakt en aan de algemene vergadering van aandeelhouders overgelegd. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het
jaarverslag over.
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3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt een
register-accountant teneinde de door het bestuur ontworpen
jaarrekening en het jaarverslag te onderzoeken en daarover
verslag uit te brengen aan de raad van commissarissen en aan
de directie en een verklaring afte leggen.
4. Dejaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de
commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer
hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding
gemaakt.
5. Van de dag van de oproeping van dejaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders tot de afloop van die vergadering
liggen de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de
krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek toe te voegen gegevens, ten kantore van de vennootschap en te Amsterdam ter plaatse door de directie te bepalen,
voor de aandeelhouders ter inzage. Ieder hunner kan aldaar
kosteloos een afschrift daarvan verkrijgen.
Indien en zolang aandelen aan toonder luiden kan tevens ieder
de stukken inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs
een afschrift verkrijgen. Deze bevoegdheid vervalt zodra deze
stukken zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister.
6. In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
brengt de directie schriftelijk verslag uit over de gang van
zaken van de vennootschap in het afgelopen boekjaar.
7. De vaststelling, zonder voorbehoud, van dejaarrekening door
de algemene vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge van de directie ter zake van zijn bestuur in het
afgelopen boekjaar en tot volledige décharge van de commissarissen ter zake van hun toezicht in het afgelopen boekjaar,
één en ander onverminderd het bepaalde inde artikelen 138en
149van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 18
1. Vande zuivere winst, die blijkens de vastgestelde jaarrekening
is gemaakt, wordt eerst aan aandeelhouders een dividend tot
een maximum van zeven (7) procent over het nominaal bedrag
van hun aandelen uitgekeerd.
2. Van de overblijvende winst komt: dertig (30) procent aan de
houders van de oprichtersaandelen; zesendertig (36) procent
aan de houders van winstbewijzen, en de rest, verminderd met
een vergoeding voor ieder der commissarissen, welke vergoeding wordt vastgesteld door de algemene vergadering van
aandeelhouders, aan de aandeelhouders.
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en de andere
gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, voor zover haar eigen vermogen groter isdan het
bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.
Artikel 19
1. Het dividend wordt vanaf een daartoe door de directie vast te
stellen dag betaalbaar gesteld; van de betaalbaarstelling van
het dividend wordt aan aandeelhouders, houders van oprichtersaandelen en houders van winstbewijzen kennis gegeven op
de wijze als hierna bepaald in artikel 27. De vennootschap zal
terzake van dividenden en andere uitkeringen op een aandeel,
een oprichtersaandeel en een winstbewijs op naam tegenover
de rechthebbende worden gekweten door die dividenden en
uitkeringen te betalen op een door de rechthebbende aangewezen rekening bij een bankinstelling. Ter zake van dividenden
en uitkeringen op aandelen, oprichtersaandelen en winstbewijzen die zijn bijgeschreven op één van de aandeelbewijzen,
bedoeld in artikel 7 lid 4, zal de vennootschap tegenover de
rechthebbende gekweten worden door die dividenden en uitkeringen ter beschikking te stellen overeenkomstig de daarvoor
gebruikelijke procedures.
2. Dividenden en andere uitkeringen waarover uiterlijk vijf (5)
jaar nadat zij opeisbaar zijn niet is beschikt, vervallen aan de
vennootschap.
3. De vennootschap mag met goedkeuring van de raad van commissarissen tussentijds slechts uitkeringen doen, voor zover
blijkens een tussentijdse vermogensopstelling, die aan de vereisten van de wet voldoet, het vermogen van de vennootschap
groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel
van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de
wet moeten worden aangehouden.
ALGEMENE VERGADERINGEN VANAANDEELHOUDERS
Artikel 20
1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden teAmsterdam.
2. De bijeenroeping van de aandeelhouders geschiedt door de
directie of de raad van commissarissen niet later dan op de
vijftiende (15) dag voor die der vergadering, op de wijze als
hierna bepaald in artikel 27.

— 3

3. Bij dc oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen en van de
agenda aldaar kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen.
4. Houders van aandelen op naam en zij die hun vergaderrecht
uit anderen hoofde afleiden van aandelen op naam zullen om
de algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, van tevoren de directie van hun voornemen
daartoe schriftelijk opde hoogte moeten brengen.
Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd
in ccn schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling
inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid
aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de
in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder deelgenoot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring tijdig ten
kantore van de vennootschap of ter plaatse als in de oproeping
vermeld is gedeponeerd.
In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de kennisgeving aan de directie respectievelijk de deponering van de
verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moeten
plaatshebben, worden vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende (7C)dag voor die van de vergadering en niet later dan de derde (3C) dag voor die van de vergadering.
Artikel 21
Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin hetjaarverslag van de
directie aan de orde wordt gesteld.
Dejaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders is verder
bestemd tot:
a. de vaststelling van dejaarrekening;
b. de vaststelling van het dividend;
c. het voorzien ineventuele vacatures;
d. de behandeling van voorstellen welke met inachtneming van
dedaarvoor geldende bepalingen, door dedirectie, de raad van
commissarissen ofde aandeelhouders aan de orde zijn gesteld.
Artikel 22
Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie en/of de raad van commissarissen dit nodig acht(en), terwijl voorts de artikelen 110, 111 en
112 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op de vennootschap
van toepassing zijn.
Artikel 23
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen of
bij diens ontstentenis door één van dc andere commissarissen.
Is geen commissaris ter vergadering aanwezig dan voorziet de
vergadering zelf in het voorzitterschap.
2. Van het verhandelde in een algemene vergadering van
aandeelhouders worden door de secretaris van de raad van
commissarissen notulen gehouden, welke door de voorzitter
van de vergadering en de secretaris worden getekend.
Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt
gehouden, is de ondertekening van dit proces-verbaal door dc
voorzitter voldoende.
3. ledere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij
een schriftelijke volmacht, de algemene vergaderingen van
aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en
het stemrecht uit te oefenen.
Artikel 24
1. Alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behoudens het bepaalde in artikel 28 en behoudens het bepaalde in de wet, genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Stemming over personen geschiedt met ongetekende briefjes,
tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling
wordt gestemd.
3. Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee (2) personen
die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben
verkregen. Mochten door gelijkheid van het aantal verworven
stemmen meer dan twee (2) personen voor die herstemming in
aanmerking komen, dan zal door tussenstemming worden
beslist welke twee (2) personen in de stemming zullen worden
opgenomen, respectievelijk wie van hen met de persoon op
wie het grootste aantal stemmen is uitgebracht, in de stemming zal worden opgenomen. Degene op wie alsdan de meeste
stemmen zijn uitgebracht is gekozen. Staken de stemmen dan
is degene gekozen die als nummer één (1) op de desbetreffende voordracht is geplaatst en indien geen voordracht was
opgemaakt beslist het lot.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking van
stemmen over zaken heeft een tweede stemming plaats, blijken
de stemmen wederom te staken, dan wordt het voorstel geacht
tezijn verworpen.
5. Blanco stemmen, evenals stemmen uitgebracht op andere personen dan die op een voordracht geplaatst, zijn van onwaarde.
Artikel 25
1. Voorelk aandeel wordt één (I) stem uitgebracht, niemand mag
echter voor zichzelf meer dan negentig (90) stemmen en als
gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan negentig
(90) stemmen uitbrengen.
2. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders en hun gemachtigden dc presentielijst moeten tekenen.
VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN OPRICHTERSAANDELEN ENVAN WINSTBEWIJZEN
Artikel 26
1. Vergaderingen van de houders van oprichtersaandelen ofvan
de houders van winstbewijzen hebben plaats wanneer dedirectie ofde raad van commissarissen zulks wensen ofde statuten
het vereisen.
2. Het bepaalde in de artikelen 20, 23, 24 en 25 lid 2 is op de
vergaderingen van de houders van oprichtersaandelen en van
de houders van winstbewijzen van overeenkomstige toepassing, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen
8 lid 3en 9 lid 3van de statuten.
OPROEPINGEN EN KENNISGEVINGEN
Artikel 27
Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders,
de houders van oprichtersaandelen en de houders van winstbewijzen geschieden door aankondiging in ten minste één (I) landelijk
verspreid dagblad, alsmede in de Officiële Prijscourant van
Amsterdam Exchanges N.V.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 28
1. Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de
vennootschap kunnen slechts worden genomen op voorstel van
de directie en de raad van commissarissen in een algemene
vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van ten
minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
2. In de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap aan de orde wordt gesteld, moet
hiervan melding worden gemaakt, terwijl een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, van de dag van oproeping der vergadering tot de
afloop daarvan ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moet worden nedergelegd en voor hen verkrijgbaar zijn.
LIQUIDATIE
Artikel 29
1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de
liquidatie door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt de beloning bepaald van
de liquidateur(en) en van de commissarissen, voorzover deze
tijdens de liquidatie in functie zijn.
3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen, met dien verstande dat het liquidatiesaldo komt aan aandeelhouders, voorzover dit saldo niet toekomt aan de houders van oprichtersaandelen en de houders
van winstbewijzen, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8en 9van deze statuten.
4. De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de liquidatie
voorzover mogelijk van kracht.
5. Bij het besluit tot ontbinding van de vennootschap wijst de
algemene vergadering van aandeelhouders de persoon aan,
onder wiens berusting dc boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende een termijn van tien (10)jaren na afloop
van de liquidatie zullen blijven.
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